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- Fasis2 Djerman, jaitu "Volks- 

  

  

  

   

    

'kapal2 terbang “di 
pusatkan di Biak, Sorong dan 
Fak-Fak $ 

“d 
     

Diterangkan djuga, bahwa pe- 
rahu2 jang: berada” didaerah2 
perbatasan sering — ditangkapi 
oleh pasukan2 patroli Belanda. 
Didaerah2 dekat perbatasan di 
djaga keras oleh ,,polisi2 kilat” 
aa 'chusus dilatih dalam waktu | 

Sabtu malam 

| ngingatkan hadirin kepada pida 
tonja jg diutjapkan belum selang | 

: mengemukakan 

me |A U. R. IL 

ag Di Kalimantan 

2 en anan daerah istimewa Bu- 

8 1 3 . Sg 5 $ en Untuk Bantu Perdjoangan Mesir 
Ji. berseru kepada seluruh rakjat Indonesia, su- 

| jang sekarang sedang ditimpa | 
| perijuangan rakjat Mesir, kita: membantu. 
rakjat Mesir adalah perdjuangan kita sendiri. 

lesir, karena perdjuangan rakjat Mesir adalah 
adalah djuga perdjuangan rakjat Mesir.” 

»Malam Mesir” jang diadakan Sabtu malam di istana 
Rakjat Mesir. 

Presiden Sukarno dengan me- 

|lama ini pada upatjara peringa 
tan Dr. Sun Yat-sen, kaan 
kan, bahwa imperialisme adalah 
satu dan sifatnja internasional, 
sehingga perdjuangan lawan im 
perialisme haruslah satu pula 
dan gandeng-bergandeng. 

— Selandjutnja Frotiden Sukarne 
1 a agi apa jg telah 

dikatakannja. dalam pidatonja ba 
ru2 ini dihadapan Perhimpunan 

Meng- 
'»Drop” Garam 

BERHUBUNG dengan keku- 
rangan garam di Long Nawang, 

fungan, Kalimantan Timur, pada 
hal untuk membawa garam ke 
sana dengan tjepat tidak dapat, 
maka untuk kesekian kalinja se 
|djumlah 7 ton garam akan di- 
dropping dengan pesawat terbang 
AURI. Dapat ditambahkan, dji- 
ka pengiriman dengan perantara- 
an perahu, maka dari Samarin- 
da, ibukota Propinsi Kalimantan 
Timur garam itu harus sampai   singkat ini. Demikian ,,Irian 

Post 3 5 
Mana 3” 

Bagaimana 
      

   
    id“ Tuntut 

  

tulisan: ,,Neues . Deutschland” es... Deu . (harian 
Timur) pada hari Djum'at telah dikutip oleh ,,Pravda” dgn. 
perantaraan Korespondennja jang ada di Berlin. Dikissahkan, 
peristiwa di Csekrat, Hongaria, 
kaum : 

fasis dalam Dewan. 2 
5 Orang ini kemudian meng- 

angkat kakitangan2nja untuk men 
duduki semua -pos dalam Dewan 

sar tempat2 jang saja kundjungi, 
demikian koresponden. harian Ko- 
munis “Neues Deutschland” me- 
landjutkan laporannja, kekuasaan 
terampas oleh musuh2 bebujutan 
sosialisme pada masa2 kontrare- 
volusi itu. Sebagian besar perma- 
inan kontrarevolusi ini dimainkan 
oleh bekas orang2 Perkumpukan 

  

bund”, jang tradisi2nja sedikit de 
mi sedikit diperkuat “kembali di 
Djerman Lap SA ng fasis 
Djerman, ogsir2 SS | agen2 
GESTAPO (polisi Rahasia Djer- 
man sebelum runtuh dalam perang 

    

        

dunia II — Red.) jang masih ting 
gal di Hongaria h tahun 
1945 masih mempunjai hubung 

agen2 Djerman Ba- 
“ikut ambil bagian 

aktif dalam melawan-tentara Uni 
Sovjet dalam perang dunia II ma 
sih dalam bentuk kesatuan2 SS 
dari: Nadi agun, ME 3 

A SEA . 2 3 

Tuan Cabot Lodge, delegasi AS 
untuk PBB, harus menerangkan 
bagaimana terdjadinja bahwa mo- 
bil2 dengan berbendera Amerika 
muntjul diantara kaum pemberon 
tak di djalan?2 Budapest, dan ba- 
gaimana pula kaum kontrarevolusi 

endera' Amerika Di- 
antara Kaum Pem- 
srontakDiBudapest? 

ad Pemberontsk2 Hongaria 
Amunisi A.S.2 — ,,Neues 

—... Mendjawabnja 
—. “TENTANG ORANG dibelakang teror fasis di Hongaria 

ketika kawm kontra revolusioner mengamuk di Hongaria” | 

kontra revolusioner ketika itu menduduki Gedung De 
wan distrik dan mercka mendudukkan kemudian 5 orang 

kawat jang diterixa. dari Wina 
serta bagianInja. Disebagian be-| mengabarkan bahwa seorang op- 

di mm Nawang selekas-lekasnja 

Muntjulnja |: 

Cebot Lodge Untuk 

. Komunis di. Djerman: 

dengan menerangkan bahwa 

la '"Paesa “Sera” memuat berita 

sir penghubung Amerika masih 
Imemelihara hubungan dengan ge- 
rakan dibawah tanah di Hongaria 
Opsir Amerika ini telah berbitja 
ra dengan beberapa koresponden. 
Menjatakan dia, bahwa tindakan2 
telah diadakan untuk memperta- 
'hankan selama mungkin kampa- 
nje berhubungan dengan peristi- 
wa2 di Hongaria. 

Disamping itu semua tindakan 
jang mungkin telah diambil untuk 
memenuhi udara dengan seruan2 
dalam djumlah jang maksimum utk 

menegais 

jaka Hitlerisme. 

-ma sebagai Ketua Seksi Pengum- 

sa EN TA "1 

AA 

    

  

  

   

    

      

Dari? 

    

      

  

agressi. Kata Presi- 
perdjuangan kita 
Kita wadjib ikut 
perdjuangan kita 

Seruan itu apn oleh 
egara oleh 

   

             

   

  

   

   
Amerika dinegeri ini, jaitu bah, 
wa antara komunisme dan kapi 
talisme masih dapat - adanja 
koeksistensi, tetapi antara nasio- 
inalisme dan imperialisme koek- 
sistensi itu tidaklah - mungkin. 
Politik bebas kita, demikia,, Pre 
siden,  mengandjurkan koeksis- 
tensi antara blok komunis dan 
blok kapitalis. Kedua sistem itu 
selama kira2 42 tahun jg achir F 
ini telah membuktikan dapat hi'sukan2 sukarela untuk membela 
|dup berdampingan, jaitu dalam (Syria, apabila sampai berkobar 
koeksistensi, asal tidak ikut tjam ' perang antara Syria dan Irag ser 
pur dalam urusan dalam negeri 4, Turki. Sebagaimana diketahui Mrosingg Malahan mereka telah kal 5 ngan jang patut dipertjaja AA 

erdjesarig dalam: perang: besar ngatakan di London Djum'at j.l., 
Presiden Sukarno bahwa Turki hendak memperingat 

| bahwa dianta- kan Inggris bahwa Irag ,,mungkin 
ra ana Bapa dan imperialis perlu sekali menjerbu Syria”, dgn 
me tidak akan dapat 
koeksistensi, karena djustru' ha- ja Komunis”. / 
kekat imperialisme sudah me Seperti telah diwartakan, achir2 
ngandung tjampur-tanga, dalam ini pemerintah Syria mengumum- 
Na Maba negeri megan lain. Ikan telah berhasil membongkar su 

tara nasi sme dan impe- : 
rialisme tidak mungkin da aa keoapkkan penjehinakaan ata 

Ea Helper i - lalat sendjata dari Irag dan setahu kan ”demarcatielijn” (garis pemi : ilaiah Syri sah), karena imperialisme me- pemerintah Irag, kewilajah : yria, 
Ingulurkan tangannja kedalam | dengan maksud untuk mengguling 
ikantong orang lain, katy Presi| kan pemerintah Syria dengan ke 
den. Dengan demikian politik fkerasan. Sementara itu Barat me 
ikita bukan politik netral dan tilnuduh bahwa Uni Sovjet meng- 
dak boleh bersikap netral dalam|hangatkan Timur Tengah, dgn 
'pertarungan nasionalisme lawan |tuduhan2 bahwa Amerika Serikat 

mengobarkan kampanje anti Sy- 
imperialisme. demikian Presiden. 
Dalam hubungan ini oleh Presi- ria, sebagai persiapan Barat untuk 

mengobarkan agressi bersendjata. 
brg Seomokakan sebagai tjon- 

On perdiuangan rakiat Mesir « : 3 
arang jg mengslami Kana ig Dalam pada itu pemerintah Israel 

"tak berneri-kemanusiaar”. telah memberi instruksi kepada de 
Dalam hal ini kita membantu |legasinja dalam PBB supaja me- 

perdjuangan rakjat -Mesir dan |ngadjukan sebuah resolusi jang 
mendjadi kewadjiban kita untuk | mengutuk Uni Sovjet karena ber 

tjampur tangan dengan masalah 
Timur Tengah”. 

ikut serta dalam  perdjuangan 
rakjat Mesir. Penderitaan rakjat 
Mesir adalah penderitaan kita, Tetap ,,internasionalisasi 
perdjuangann rakjat Mesir ada- Terusan Sues,” 
lah perdjuangan kita dan keme- Kalangan jang patut dipertjaja 
nangannja adalah kemenangan mengatakan menurut Reuter, bah 
Indonesia djuga, demikian Pre- wa dalam perundingan antara pa 
siden Sukarno jang dalam pida- daa Tiba pda Ia gris dan 
tonja itu mengemukakan pula| 13 menteri 2 aa Di gg £ id 
tentang kesatuan platform  me-| Perantjis di London Dium'at jl, aentang i perialisme. menteri Pineau dari Perantjis th 

: n nenerima baik segala siarat jang 
diadjukan oleh Inggris bagi pena 
rikan kembali pasukan2 Inggris- 

Presiden Sukarno - berpenda- 
bat, bahwa serangan atas Mesir 

Perantjis dari Mesir, untuk mem- 

| internasionalisasi” Te 

merupakan satu. bukti untuk 
memperkokoh barisan anti kapi- 
talisme dan imperialisme. FE 1 

“Pidato Presiden Sukarno dida-| rusan Suez. 
hului oleh seruan Nj. Suryadar- Dikatakan - seterusnja bahwa 

kedua pihak telah bersepakat su 
paja pasukan2 mereka sudah di 
tarik kembali sama sekali dari 
wilajah Mesir pada achir tahun 
ini, dam bila mungkin pada hari 

| Natal. Dengan usaha ini mereka 
den sebagai ,,seruan jang sangat) mengharapkan akan dapat me 
mengharukan. dan keluar dari ngutuhkan kembali persekutuan 
kalbu seorang ibu untuk perda- Barat, tapi Inggris-Perantjis me 
maian dan membantu rakjat #urut wartawan UP "masih te- 
Mesir.” (Antara) tap sangat kritis terhadip poli 

Sartono Djelaskan Pem 
tingnja Arti,U.U. Ang 

garan Belandja 
Par'emen Akan Bisa Lakukan Kontrole Utk 

Ikuti Pekerdjaan2 Pemerintah 
KETUA PARLEMEN Mr. Sartono dalam pertjakapan 

pasukan mereka dari wilajah 
bukaan kembali Terusan Suez, 

Mereka mengatakan bahwa 
hampir sudah dapat dipastikan   

Kemudian 
menegaska, lagi, 

pulan obat-obatan untuk Mesir, 
untuk memberi bantuan kepada 
rakjat Mesir menurut kemampu- 
an kita masing2. Seruan Nj. Sur 
yadarma ini disebut oleh Presi-     membantu kaum pemberontak 

Hongaria. Penjiar2 istimewa telah 
diadakan untuk tudjuan ini, kata 
'opsir Amerika itu selandjutnja. 

Salah seorang koresponden se- 
mentara itu mengadjukan penda- 
pat, dengan menjatakan. bahwa 
tindakan2 itu tidak beralasan, ma 
lahan akan menambah djumlah 
korban sadja. Maka mendjawab- 
lah opsir penghubung Amerika — 
»saja berpendapat ribuan korban 

lagi adalah harga lunak untuk 
mempertahankan masalah Hongga 
Iria selama mungkin dalam agenda 

Madjelis Umum PBB”. (Antara- 
'Tass). 

Menji: Jandjutnja kores- 

Ban) entar - Deutschlana” ter   mempergunakan amunisi buatan 
Amerika Serikat. Demikian Kores 
ponden itu seterusnja. eat | 

“Peranan Opsir Penghu- 
: . bertenng at 

Ikan dalam. tjatatannja itu, bahwa 

Dalam pada itu suratkabar Ita- 

  

Isalah seorang 

sebut, bahwa mereka mengetahui 

tjatatan pemeriksaan salah se- 

orang sopir dari kaum kontrare- 

volusioner jang  setjara tertentu 

mengemudikan mobil masuk kedae 

rah Austria. Sopir ini menerang- 

dengan pers mengenai berbagai matjam pekerdjaan Parlemen, 

memberikan pendjelasan2 tentang pentingnja pengesahan Ran 

tjangan Undang2 Anggaran Belandja Negara sebelum tahun 

anggaran jang bersangkutan mulai berlaku. Ma 

| njatakan, bahwa apabila fijita2 jang demikian itu dapat dupa 

nuhi, maka Parlemen dengan mudah akan dapat Ta m 

suatu kentrole untuk mengikuti pekerdjaan2 pemerintah dlm. 

melaksanakan pemakaian Anggaran Belandja menurut angga: 

ran jang sudah tetap. 

Sehingga dengan demikian di- 

ketahui, apakah ada dilakukan se 

suatu jang menjimpang dari ang 

garan jang Sudah ditetapkan atau 

kah tidak. 

Setetes Minjak 
Saudi Djangan . 
Sampal Ke lang 
gris-Perantjis 

Demikisn kata Mr. Sartono 
jang selandjutnja mendjelaskan, 
bahwa ini tidak berarti, bahwa 
Parlemen ' terlalu banjak men- 
jampuri urusan2 executief, tcta 
si hal jang demikian itu hanja 
selaksanaan dari tugas Parlemen 
ing mempunjai hak kontrol ter- 
:adap pelaksanaan pengeluaran 
kuggaran belandja negara, se- 

bagaimana dikerdjakan oleh ber- 
bagai parlemen negara2 Jain jg. 
sudah djauh lebih madju  dari- 
pada kita di Indonesia.   

  

markas besar orang2 asing jang 
mengemudikan teror | putih di 

Hongaria bertempat di Motel Re- 

gina, Wina, Austria. POONUN, Fa 

dipimpin oleh Werenc e 3, 

Saida £ pemimpin Partai 

5 

“«|Fasis Hongaria. Dihotel jang sa- 

            

   

        

   
   

   

    

   

          

     

ma bertempat pula Zoltan Ka- 

v ap T Beban redaksi regu 

(Hongaria dari Station — Radio 

»Eropa Merdeka” kepunjaan Ame 

a. Demikian a.l, sopir itu da- 

| tjatatan2nja. 

Ditulis: selandjutnja oleh Kores- 
Iponden termaksud, bahwa diketa- 

di Budapest siapa 

      

  

   

  

  
    

  

DUTA BESAR Saudi Arabia 
untuk A.S., Abdullah Alkhayal, 
pada hari Djum'at j.l. mengata- 
kan di Washington bahwa peru- 
sahaan2 minjak A.S. telah mem- 
berikan djaminan bahwa minjak 
Saudi Arabia tidak akan diserah 
kan kepada Inggris dan Peran- 
tiis Alkhayal mengatakan kepada 
para wartawan setelah mengada 
yan pertemuan dengan pembantu 
menteri luar negeri William 
Rountree, bahwa dia perijaja pe- 
rusahaan2 Amerika, tidak akan 
melanggar djandjinja. Dikatakan 

Ketua Parlemen djugai mendje- 
laskan, bahwa apabila Rantjangan 
Anggaran Belandja Negara kita 
sudah. dapat disahkan sebelum ta 
hun anggaran jang bersangkutan 
itu berlaku, maka perlu pula di 
bentuk suatu. komisi tetap dari 
Parlemen, jang pekerdjaannja chu 
sus mengawasi pelaksanaan penge 
luaran anggaran belandja negara. 
Djuga undang2 tentang pertang- 
Igungan djawab pidana seseorang 
menteri, menurut Mr. Sartono, sa 
ngat penting utk memperlengkapi 
undang2 anggaran belandja kelak, 
supaja djika terdjadi sesuatu pe- 
njimpangan, maka sudah ada 

  

    
  

:$ 

   

  

|. Djurubitjara UP hari Sabtu 
jl. menerangkan bahwa anggota 

  

   

   

   

    

   
   

      

      

   
       

  

      

  

   
         

       

     

       
"3 

“kat pemerit 
tara Agung. 

  

ng ada dalam ting- (lum dketemukan, ialah 
aan Kerana, Gta, Bratamenggala dan 

4Sapari, Major 
Kolonel hari2 jang akan datang ini, ada 

Djaelani (bekaslagi lain2 angosta A.D. jang di menerangkannja, 

2 Pokok Dim, Peristiwa Kol Lubis" Sebagaian 
Besar Telah Diperiksa panggil dalam hubungan dengan 

soal diatas, maka mereka itu se 
aa ianggap | termasuk bapian besar — dipanggil dalam  “Norangd poket don diaduk tor $ Tha Sa : 

| Serang salak an da Anggota2 A.D. jg dianggap ICT| Komandan RPRAD), Major Sa- Na Pn 
" peristiwa Kolonel fl Lu- masuk "orang2 pokok dan dilu| Jeh dan Kapten Zainal Arifin ah ro Jini ii td AJ: di bis”, sebagian besar sekarang te duh terlibat dalam ' peristiwa Ko (keduanja dari IPL) dan Letnan Nah se uru Ta ge Mn 
lah diper 2 Persoc ig me Ka Haid Ah Hoa 3 Lag Sian Sugianto dari RPKAD. luar or Aa po an 2 s5 3 

“njangkut diri anggo rut djurubitjara Angkatan Varat, . gai ,,orang2 pokok itu g di- 
na D. itu telah san ke ketjuali Kolonel Zulkifli La Djurnbitjara AD. selandjut- Ituduh terlibat dalam apa jera 
pad (mere sendirt ig sampai "sekar Kaei nja terangkan, bahwa djika di-|dinamakan peristiwa Lubis”, 

djurubitjara A.D. tidax 

Lamkaan Kobuda 
.Ka 4 

va: Sa 
Ahem.» mai 

dalonaat 

Cc 

 Inggeris - Perantjis 
( Tarik Pasukan?nja 

| DariffPort Said ? 
Pertimbarngan2-nja: Spj Lebih Pertjepat 
Pembukaon Kembali Suez Dor ja 
Barat Lebih Kuat Hadapi ,,Krisis Syria 
WARTAWAN UP Daniel Filmore mewartakan dari Lon 

don Sabtu j., bahwa Perantjis dan Inggris kabarnja telah 
menjetudjuai rentjana2 untuk lekas menarik | MEN Nat Mesir guna mempertjepat pem 

sekutuan Barat sebelum petjah krisis Syria, Para diplomat di 
London menganggap ..masalah Syriad mengandung bahaja 
lebih besar daripada ,,krisis Terusan Suez.” 

bahwa Uni Sovjet akan kirim pa| 

diadakan alasan ,,untuk memadamkan baha 

Den Supaja   
.kembali pasukan- | 

dan memulihkan persatuan per 

tik Amerika". 
—.. Pengrikan kembali dengan 

sjarat2? '. 
Berita UP dari London menga- 

takan bahwa menteri luar negeri 
(Perantjis Saptu telah membantah 
kabar2 jang mengatakan bahwa 
pemerintah. Perantjis telah ambil 
keputusan untuk menarik kemba- 
li tanpa bersjarat pasukan? Pe- 
rantjis dari Port Said.. Pineau 
memberikan pendjelasan ini sebe- 
lum terbang kembali ke.Paris. 

Dulles tgi. 8 Des. terbang 
ke Paris. 2 

Kementerian luar negeri A.S. 
mengumumkan Saptu bahwa men 
teri luar negeri Dulles tgl. $ De- 
sember j.a.d. akan bertolak untuk 
menghadiri sidang Dewan NATO 
di Paris tgl. Il Des. j.a.d. Seperti 
diketahui, dalam sidang ini Turki 
hendak mengadjukan sebuah per 
mintaan supaja diadakan hubu- 
ngan resmi antara NATO dan 
Pakt Baghdad, Kem. luar negeri 
A.S. beberapa hari j.l. menjatakan 
»kuatir" kalau2 ada sesuatu usa- 
ha untuk | melanggar kedaulatan 

  

kan agresi Syria. 

Syria Minta P, 
B.B. Bertindak 
Terhadap Maksud” 
Agressi 4-Negara 
Terhadap Syria 

| PEMERINTAH Syria Sabtu 
11. mengetok kawat kepada sek- 
djen. PBB, - dengan permintaar 
supaja Madjelis Umum PBB me 
ngambil tindakan2 thd. ,,maksud” 
2gressi Inggris-Perantjis-Israel- 
Turki terhadap Syria.” Suratka- 
wat dari menteri luar negeri Sy- 
ria Salahuddin Bitar tsb. selan- 
djutnja menjatakan bahwa ren- 
tjana2 ke-empat negara tersebut 
merupakan antjaman terhadap 
perdamaian. : 

Sebagaimana telah diwartakan, 
kalangan2 jg patut dipertjaja me 
ngatakan di Londor Djum'at jl. 
bhw Turki hendak memperingat- 
kan kepada Inggris, bahwa Irag 
mungkin perlu sekali menjerbu 
Syria. Dalam pada itu Turki me 
njatakan akan membantu Irag 
dalam penjerbuan ini. Dan kare 
na Turki chawatir djangan?2 Uni   dan kemerdekaan anggota2 Pakt 

Baghdad di Timur. Tengah (Irag, 
Turki, Iran, Pakistan). 

2... Mereka 

besar Mesir, djendrai. major 
Sapiu katakan, bahwa Mesir, 

bung 5 
Gjadi korban aggressi. 

nurut kalangar, 8 lajak dipertja 
ja di London, Turki akan mem 
beritahukan kepada Inggris, bah 
Wa "Irak mungkin akan menjer 
bu Siria” dengar, alasan jg- dise 
butnja supaja Siria djangan men 
djadi satelit Sovjet. Sementara 
itu sk. -Siria ”Ar-Ra'yul Amm”" 
menulis, bahwa pers reaksioner 
Inggris/ Perantjis/Israel. terus me 
nerus mengobarkasy kampante fit 
nah ferhadap Siria. 

Kalangan dari London tadi se- 
landjutnja katakan, bahwa pen- 
djabat menteri luar negeri Turki 
Ethem Menderes akan menjata- 
kan kepada menlu Inggris, Sel- 
wyn Llovd, bila serangan itu ter 
djadi, maka Turki akan mem- 
bantu Irak. Menderes dim pada 
itu akan katakan, bahwb ,,Sovjet 
memusatkan pasukan2 “di Syria,” 
karena itu ,,Irak tak boleh tidak 
harus menierbu Syria.” Dan ka- 
rena adanja kemungkinan - Uni 
Sovjet akan membalas . Turki, 
maka Turki akan minta bantuan 
kepada Inggris, kata kalangan jg 
lajak dipertjaja di London kemu 
Gian. 

Siria akan minta segala 
bantuan dari“semua nega 
ra,   

bersedia 

KAN Aa 

Sementara itu radio Kairo ba- 
'gian siaran bahasa Arab, jang me 
ngutip pernjataan menteri.luar ne 
geri Siria, Salah EJ Din Bitar, di 
Damaskus malam Djum'at, kata- 
kan bila Siria diserang, - maka 
Siria akan minta bantuan politik   dan segala matjam bantuan mili- 
ter dari semua negeri. Bitar me- 
njatakan demikian mendjawab per 
tanjaan2 dari para wartawan, sete 
lah“ia mengeluarkan statement 
mengutuk propaganda anti-Siria 
jg bermaksud untuk menjesatkan 
pendapat umum dunia supaja per 

NATO Dan ,,Ke 
kuatan Udara De 
fensif“ Diperbata- 
san Sovjet Uni & 

Syria 
PANGLIMA Udara NATO hari 
Djun'at mengumumkan dilang- 

Isungkannja suatu sidang untuk 
membitjarakan »kekuatan udara 
defensif jang maha penting” di- Sania z hh 3» . ksidnja jang dapat didjalankan | vila: aa, an itu, jaitu pemim jaja bahwa Saudi Arabia tidak piara beta pen 3 wilajah Tautan Tengah | sebelah Tn ea z P. Moiden itu, ja Pp 3 , menurut bunji undang aur mengalami ketegangan 

! 3 in redaksi ,,Die Presse” jg ter- Jakan membiarkan setetes pun| Tentang undang? tersebut dapat | HiMU Na Sera ima UB 
1 sukare it di Wina, dan anak menantu (minjaknja diberikan kepada Ing- (ditambahkan, bahwa sudah seajak | pada a 7 atasan Syr 

. D Ir-|Kepala FBI,  Djawatan Rahasia 4 iis. ra beberapa tahun jang lalu Parle- |sevjet. : 5 
eh. t 9 La Serikat, Allan Dulles, te |STi8 daa Pena (Angara) men sudah mempunjai suatu Pa- Lt. Djenderal Whrick W. Tim- Ag TATA an- lah mengundjungi Budapest dgn u : nitya ad hoc jang harus menjusun | perlake “dari Angkatan Udara 
an 1 » |,.misi Palang Merah”. A.S. HENDAK MEMBUAT Be tentang Pa aa Kn AS jg mendjadi panglima Sg 

PER POLA : 1 » F, . pi na para menteri itu, tapi sam 1 ela 
5 Lg Patut dikemukakan laporan dju Ma DI pai sekarang belum selesai dgn | tan Udara Dn Sun Pn 

Kan senat I- |ga, demikian koresponden itu .se- Na susunan RUU tersebut. Menurut | tan mengumumka "kabel 
ang me landjutnja bahwa menurut berita) Radio Moskow Djum'at kabar mr. Sartono, kini ada Suara? jang lakan bertemu dengan epala ng mem suratkabar Hamburg .,Die Welt”, Ikan bahwa Amerika Serikat mera mengusulkan supaja Panitya ac! Staf Angkatan Udara Turki. Ju 

ting w 'bebasan Salam salah satu pengiriman ban Ieenjai maksud2 untuk melanggar hoc itu jang diketuai oleh Mr. | nsni dan Italia gun, membitja- 
AE dat kelasa ” Titik PN aa eneae 2 Na kenetralan Austria, dan hendak Pa Pn PA Tekan "masalah2 bersaing dan 

h. cntt Oni, ban. 20 Apa. . Ne ena ic i 2 i madj am membangun 
Li berusaha sekuat tenaga ta njata Pa NN ME at Malah TRI udara Tn bekas  anggauta Parlemen, Me d sg NATO Hihi 

entiapai tu 1 ate sranat-t 9 ara-Tass). . e , : 
La na ea Ja an tp 23 Dul wilajah sebelah selatan jg strate- 

gis melingkupi djarak mulai dari 

Alos 'keperbatasan Syria dan 
Uni Sovjet”. , 

Dikatakannja, bahwa kesatuan 
NATO tidak hanja perlu bagi 
pertahanan NATO disebelah sela 
tan Eropa tetapi djuga penting 
bagi kelangsungan hidup sesuatu 
negara jg mungkin diserang oleh 
suatu negara musuh, Konperensi 
Angkatan Udara Lautan Tengah 
disebelah timur diumumkan  ka- 
rena anijaman adanja  kegontja 
ngan baru Timur 'Tengah dan 
Armada ke-6 AS melangsungkan 
manouvre Lautan Tengah. 

' (Antara), 

  
isa0 Indoandsls 

C.onodhehap 
seekannhn”     

    

Sovjet akan membalas perbuatan 
ini. maka Turki bermaksud: min 
ta bantuan dari Inggris. 

Syria Jordan-Mesir-Sa- 
udi Arab & Yaman Nja- 
takan ,,SehidupSemati,, 
Siap Bertempur Bersama-Sama Melawan | 

Agressor Bila Salah Satu Diantara 
Diserang 

MENTERI PERTAHANAN Mesir merangkap panglima 
Abdul Hamim Amer, malam 
Siria, Jordan:ia, Saudi-Arabia 

Gan Jaman siap untuk bertempur bersama2 untuk menghalau 
tiap aggresi jang ditudjukan terhadap salah satu dari negeri 
tersebut. Komandan bersama dari angkatan Se ana 
negara tersebut memberikan peringatan sematjam itu, berhu 

19 tersiarAja kahar2, bahwa. Siria tak Iama iagi mungkin 

Seperii pernah diberitakan, metjaja, bahwa Siria telah mendjadi 
pangkalan Sovjet. 
Mengenai pasukan2 sukareia 

iari luar negeri, Bitar mendja- 

vab, bila terdjadi serangan thd. 

#ria, maka Siria mempunjai hak 
ah sepenuhnja untuk membela 
uri. Pertama2Siria akan memper 
jajakan diri pada  pasukan2 
Arab, tapi sementara itu Siria 
kan djuga minta segala matjam 

santuan politik dan militer kepa- 
:2 semua negeri. Mengenai per- 

tanjaan ttg. alat2 sendjata utk. 
yasukan2 Siria, Bitar katakan, 
yahwa soal tsb. adalah hak Si- 
Ia sendiri dan tidak seorangpun 
ang dapat menjangkalnja. 

Pers Jnggris-Perantiis-Is- 
rael adakan  kampanje 
anti Arab. 

Selandjutnja radio Kairo me 
njiarkan, bahwa Bitar telah me- 
ngatakan pula, bahwa pers Ing 
gris/ Perantjis/ Israel mengada 
kan kampanje anti-Siria guna 
menjesaikan pendapat umum du 
nia supaja pertjaja seolah2 Siria 
telah didjadikan pangkalan So- 
vjet sebagai permulaan untuk 
melantjarkan aggresi lagi terha 
dap Siria dan negara2 Arab lain 
nja. Serangan tadi hendak dila 
kukan guna menutupi kegagal 
jg telah diderita oleh imperialis 
me dan Israel, setelah mereka 
melakukan  aggresinja terhadap 
Mesir. 

Inggris/Perantjis tak akui 
fakta2. 

Selandjutnja Bitar katakan, ne- 
garawan2 Inggris/Perantjis dalam 
pernjataan mereka tidak menga- 
kui. kenjataan politik pokok me- 
ngenai adanja negara2 Arab dgn 
semangat kebangsaan jang kuat 
berserta sedjarah dan kebudaja- 
annja, jang ingin hidup gembira 
didalam negerinja, tapi berbitjara 
mengenai Siria dan negara2 Arab 
lainnja dgn menggunakan istilah? 
slapangan2 udara, pangkalan? ser- 
ta sumber2 minjak jang strate- 
sis”. Djalan pikiran jang sema- 
jam itu telah menimbulkan kesa 
ahan jang mengchawatirkan ser- 
'a akibat2 jang menggelisahkan, 
ang dihadapi Siria dewasa ini 
lan jang merupakan antjaman pa 
ing besar bagi perdamaian du- 
ya, kata Bitar. — 

Demonstrasi & pemogokan 
menentang N. Said. 

Lebih landjut -yadio Kairo me- 
ngabarkan, bahwa bentrokan? te- 
lah terdjadi diantara kaum  de- 
monstran dan polisi di bagian uta- 
va Irak, jang mengakibatkan 140 
orang tewas. Demonstrasi tadi jg 
diadakan di daerah  Najaf jalab 
menentang dan minta supaja pe- 
merintah Nouri Said bubar dgn 
segera, Irak mengundurkan diri 
dari Pakt Bagdad, mengadakan ke 
'bebasan? demokratis di Irak dan 
berdjoang bersama? rakjat Mesir 
melawan aggresor2 Inggris/Peran- 
tjis/Israel. 

Perhimpunan para pemuka Is- 
lam sementara itu berseru kepada 
rakjat, supaja menghukum ke 
giatan2 mengchianat dari Nour 
Said dan mengandjurkan perang 
sabil melawan. kaum imperialis 
Andjuran supaja diadakan pemo- 
gokan umum tolah dikeluarkan be 
gi seluruh Irak. Banjak surat? 
serta kawat2 telah disampaikar 
kepada radja Faisal, jang menun 
tut supaja Said segera Gipetjat 
Pemerintah Irak telah mengumur 
kan keadaan darurat didaerah, d 
mana terdjadi demonstrasi? it 
5 Anggota pihak opposisi  tela! 
ditangkap (Antara). 

  

Sekretaris Dienderal PBB telah 
mengangkat Nazri M. Rashed 
dari Pakistan sebagai Kepala 

nesia, Rashed   
ri Kantor Penerangan PBB, 

    

P 

Kam 

. Syria Terantjam A 
Pasukan-Pasukan Israel... Perantjis Dan T 

  

Dipusatkan Di Israel: Utara 
. Penindjau? PBB Rantah Bahwa 
WAKIL SYK:A dalam PBB, Dr. Faid Zeinuddin, menga 

takan dalam konperensi pers malam Sabtu j.l. bahwa pasukan- 
pasukan Israei dan Perantjis serta opsir2 dan teknikus2 Inggris 
kini dipusatkan di Israel utara, bersiap-siap untuk mengobar 

Zeinuddin menerangkan bahwa diantara 
pemusatan pasukan2 di Israel utara dekat tapaibatas Syria 

Wartawan-wartawan terus-me- 
nerus menaniai Zeinuddin menge- 
nai kabar-kabar pihak Barat bhw 
Syria menerima ,,sendiata2 Komu 
nis”. Kata- Zeinuddin, memang 
benar Syria mendatangkan se- 
djumlah alat sendjata jang kon- 
traknja  ditanda-tangani sebe- 
lam Oktober il, dan datangnja 
dari berbagai negeri. Tapi dianta 
ra negeri2 ini tidak terdapat Uni 
Sovjet. Syria beli alat2 sendjata 
dari Tjekoslowakia karena negara 
negara Barat tidak mau. d'ual sen 
djata kepada Syria, 

Dr.  Zeinuddin menerangkan 
bahwa para penindiau PBB jang 
achir2 ini mengundjungi Syria, utk 
menjelidiki tuduhan2 Barat bahwa 
palat2 sendjata dan pesawat2 ter- 
bang Sovjet mengalir ke Syria”, 
sama sekali tidak dapat membe- 
narkan kabar2 tersebut, diuga ti- 

dak kabar2 jang mengatakan bah 
wa Syria memusatkan pasukan2, 

Hammarskjoeld: Di Syria 
tak ada sesuatu peristiwa 

its militer luar biasa, 
(GSekdjen. PBB Hammarskjoeld 
malah Sabtu mengumumkan bah- 
wa para penindjau militer PBB 
jang telah menjelidiki keadaan di 
wilajah Syria dekat garis demor 
kasi dengan Israel, telah melapor- 
kan bahwa mereka ,,tidak men- 
djumpai sesuatu apa jang luar bi 
asa walaupun mereka telah me- 
meriksa seluruh daerah perbatas- 
san. Dibandingkan dengan seta- 
hun j.L, djumlah pasukan Syria 
tidak banjak bertambah. Tidak 
ada sesuatu petundjuk bahwa Sy-   

        

    

ria sedang memusatkan pasukan2 
ptuk mengobarkan agressi. 
'tara). 

SMILIHAN UMUM DI 
RUMANIA, 

arlemen Rumania pada malam 
Sabtu telah memutuskan untuk 
mengadakan pemilihan umum di 
Rumania pada tanggal 3 Djanuari 
1957 j.a.d. Demikian diberitakan 
oleh radio Bukarest pada hari 
Sabtu. 

PESAWAT PANTJAR GAS B. 5? 
DJATUH. 

Pesawatapemhom raksasa. pan- 
tjar gas B-52 dengan 19 orang 
anak buah setelah ,,take-off” dja 
tuh lagi ditanah pada malam Sap 
tu di California, Seorang djuru bi 
tjara pangkalan udara katakan, 
bahwa kesepuluh erang anak buah 
tadi tewas, waktu pesawat terse- 
but djatuh dilapangan hidjau dan 
terbakar. 

gressi 
eknisi Inggris " 

Syria Hendak Menjerang 
dan Libanon itu terdapat hampir setengah divisi Perantjis dan 
pesawat2 terbang Perantjis. Di Israci tidak ada pasukan2 Ing 
pris, tapi ada opsir2 dan teknisi. Tapi, kata Zeinuddin, antja 
man dari pihak Inggris itu dipusatkan dipulau Cyprus dan di 
Kapal-kapal induk dilaut Tengah. 
  

Hatta, Ketua Parlemen Mr. 
ketuanja (Zainul! Arifin, Arudj 
telah menjampaikan pernjat: 
semalamnja berhubung denga: 
kil Presiden (harap lihat berit: 
dikabarkan, dalam pernjataan 
kasih atas djasa2 Hatta dan ke 
menjumbangkan tenaga dan f 
dan uegara. 

Sehabis pertemuan dengan ke- 
tua2 parlemen tersebut, jang ber- 
langsung 1 djam lamanja, Hatta 
menerangkan kepada per,s bahwa 
mulai hari Senin ini, ia akan me 
1inggalkan tempat kediamannja di 
Merdeka Selatan dan pindah ke 
Mega Mendung. Dikatakan, bah 
wa rumahnja di Djalan Dinonego 
to baru akan selesai sebulan lagi. 
Atas pertanjaan pers Hatta kata- 
kan, bahwa ia belum mempunjai 
rentjana jang kongrit, karena ba- 
ru hari itu ia berhenti dari djaba- 
tannja. Tapi, jang pasti ia akan 
menjelesaikan menulis buku2nja. 
dan diharapkan dalam bulan De- 
sember ini, ia bisa menjelesaikan 
bukunja mengenai masalah2 eko- 
nomi dan sosiologi. 

Ia katakan, bahwa mungkin ia 
akan menulis pula buku tentang 
sedjarah Indonesia. Ia menambah- 
kan, bahwa panitia jang dibentuk 
pada tahun 1950 dan diketuai oleh 
Prof. Prijono, jang mendapat tu- 
gas membuat buku tentang sedja 
rah perdjuangan Indonesia, sam- 
pai sekarang belum bekerdja. Atas 
pertanjaan bagaimana pendapat- 
nja tentang harapan parlemen, 

bangkan tenaganja untuk kepen- 
tingan masjarakat dan bagaimana 
bentuknja, ia katakan, bahwa ia   telah menjumbangkan tenaga dan 
pikirannja kepada masjarakat sela 
ma hampir 40 tahun, da ia akan 
meneruskan pekerdjaan itu. 

  

bahwa Hatta-akan-tetap menjum| 

'inspektur-Djendral D 1" 
Di Eropah Kirim Surat 
Kepada! Dj. Major Bam- 
«  ) bangi!Utojo | 

Isinja Minta Bantuan Spj Bambang Utojo 
Mou Membantu D.I. — Lelutjon Jang   

#/Andjuran Sia- 

Mentertawakan: Kata Bambang Utojo 
SIANG j.l. Djenderal Major Bambang Utojo di Palem- 

bang telah menerima seputjuk surrat dari negeri Belanda, jang 
meskipun kelihatannja sebagai suatu perbuatan manusia jang 
iseng sadja, dapat djuga dianggap sebagai suatu perbuatan jg. 
dilakukan dergan kesadaran dalam rangkaian usaha untuk 
mengatjaukan suasana di Indonesia. Surat expres jang ber-post- 
stempel Bindhoven 12-XI-5$ itu dialamatkan kepada Bambang 
Utojo jang disebutnja sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. 

Surat tadi dikirim oleh orang 
jang menamakan dirinja Mr. Goen 
tono beralamat Damrak no. 27 
Amsterdam (Holland) dan menja 
takan dirinja sebagai ,,Inspecteur 
Generaal D.I. di negeri Eropa 

ran Belanda 

sRadio Biak" 
»Indonesia Djangan Ter 

ikat Oleh Hukum2 
Revolusi“ 

RADIO BIAK (pendudukan 
Belanda di Irian Barat - Red.) 
jang ditangkap di Ternate Djum- 
'at malam mengatakan, bahwa   hubungan Indonesia-Belanda jg 
telah retak akibat beberapa per 
soalan, antaranja persoalan Irian 
Barat, sebenarnja masih dapat 
diperbaiki bila Indonesia tidak 
terikat oleh hukum2 revolusi. 

Perbedaan paham mengenai Iri- 
an Barat tidak perlu djadi alasan 
untuk terus merenggangkan hubu 

lagan hubungan antara kedua ne- 
gara, Na karena masih ada dja- 
lan keluax jg dapat ditempuh. Di 
samping iti dikatakan, bahwa Ne 
derland— Australia dalam persoal- 
an Irian Barat ini bahu-membahu 
dimata internasional dan Belanda 
masih. mempunjai tanggung-dja- 
wab penuh “atas Irian Barat ber- 
kat adanja hubungan erat antara 
Irian dan Nederland, katanja. De 
mikian antara lain Radio Biak. 
Siaran Belanda tersebut tidak men 
dielaskan apa djalan keluar itu 
dan apa jang dimaksud dengan 

(Darul Islam). Dalam surat itu di 
mintanja agar  Djenderal Major 
Bambang Utojo menolong Bala 
Tentaranja (D.I) jang dikatakan 
nja sudah ada disamping Djende- 
ral Major Bambang Utojo, dgn 
memberikan kepada mereka sendja 
ta, Katanja, barangkali tidak lama 
lagi Inspecteur Generaal tersebut 
akan datang ke Djakarta (Bata- 
via) untuk menghantjurkan Bala 
Tentara Bung Ir. A. Sukarno. Pa 

Hatta Akan Selesaikan 
Menulis Baku2-rja Ttg 

2 1x3 Ekonomi &'Sosiologie 
. Mulai Hari Ini Ja pindah'Ke Mega Men 
dung — Mungkin Djuga Nantinja la Akan 

Menulis Sedjarah Indonesia 

SABTU PAGI Il. bertempat ditempat kediaman Bung 
Sartono bersama ketica wakil 
Kartawinata dan Z.A. Achmady” 
1. Parlemen sjang diputuskan 

: berhentinja Hatta sebagai Wa 
ija dihalaman II). Seperti telah 
Parlemen itu dinjatakan terima 
Sertjajaan, bahwa ja akan tetap 
Xiran untuk kepentingan rakjat 

Keterangan Sartono. 

Sementara itu, ketu, parlemen, 
Mr. Sartono, jg pagi itu bersa 
ma2 para wakil ketua parlemen 
telah menjampaikan setjara res- 
mi pernjataan parlemen kepada 
Bung Hatta, menjatakan atas per 
tanjaan2 pers, bahwa sesudah 
kini Bung Hatta meletakkan dja 
batan, maka ia mengaggap perlu 
seger, diaturnja ketentuan? ten- 
tang bagaimana pekerdjaan2 Pre 
siden harus diurus, apabila pada 
suatu waktu Presiden berhala 
ngan melakuka,  pekerdjaannja, 
dan jg biasanja dikerdjakan oleh 
Wakil, Presiden, 

Menurut Mr. Sastono, hal ini 
perlu diatur dgn“suatu Undang?, 
karena sampai sekarang Undang? 
Dasar (Sementara) hanja menetap 
kan ketentuan, bahwa apabila Pre 
siden -berfalangan melakukan” pe- 
kerdjaannja, Wakil Presiden jang 
menggantikannja (mewakilinja). 
Tentang lowongan djabatan Wa- 
kil Presiden jang kini dgn resmi 
sudah ditinggalkan oleh Dr. Hat- 
ta, Ketua Parlemen atas pertanja 
an-pertanjaan, apakah lowongan 
itu tidak perlu segera diisi, men 
djawab, bahwa ia persoonlijk ng- 
nganggap. tidak perlu lowongan. 
itu diisi, karena sekarang “kita 
toch sudah mempunjai Kesastituan 
te jang akan menjusun Konstitu- 
Si Negara kita dan jang akan me- 
nentukan perlu tidaknja diadakan 
djabatan Wakil. Presiden: : 

Dapat ditambahkan, bahwa Un- 
dang2 Dasar (Sementara) menje- 
butkan, bahwa pemilihan Presi- 
den dan Wakil Presiden harus di 
atur dgn Undang2, dan utk jang 
pertama. kalinja, Wakil Presiden 
diangkat oleh Presiden atas an- 
ajuran Parlemen. Tapi, sampai 
sekarang, Undang2 tentang pemi- lihan Presiden atau Wakil Presi- 
Gen itu masih belum “ada, dan 
mengenai hal ini ketua parlemen 
berpendapat, tidak perlu kita mem 
buat Undang? tersebut karena se 
perti dikatakan tadi, Konstituante 
jang akan menjusun Konstitusi 
sudah terbentuk. Ketua parlemen 
hanja mengharapkan dan mendea- tan, mudah2an Konstituante da- 
pat bekerdja tjepat. 

  

DEWAN BURUH BUDAPEST 
SERUKAN PEMOGOKAN 

UMUM LAGI. 
Di Budanest Sabtu LL telah di 

selebarkan pamflet? jang ditanda 
fangani oleh Dewan Buruh. Pusat 
Budapest, iang berisi seruan supa 
'a kaum buruh Hongaria mengada 
kan pemogokan umum lagi, supa 
ja pemerintah mengabulkan peri 
minfaan2 mereka.  Pemogokan/ 

langsung selama 5 sampai 10 hari, 

Hukum Militer 
BerlakuDilrak 
Untuk Lindungi Ga- 
ris Belakang Tente. 
ras Kata Radja Faisal 
RADJA IRAO Faisal H me- 

ngatakan dalam amanat mahko- 
tanja Sabtu j., bahwa pemerin- 
tah Irag ,terpaksa” mentumum 
kan berlakunja hukum militer, 
»untuk melindungi garis bela- 
kang tentara Irag jang sekarang 
ditempatkan di Jordania”. Seba-   

da surat itu djuga dibubuhi jap 
dimana antara lainnja ada tanda 
pangkat jang menundjukkan penu 
lisnja sebagai Kolonel KNIL/KL. 

Mentertawakan. 

Djenderal Major Bambang Uto- 
jo menjatakan, bahwa surat terse 
but dapat dianggap ditulis oleh 
orang gila dan merupakan suatu 
lelutjon jang mentertawakan 'Sa- 
dja, Tapi dibalik itu djuga tidak 
mustahil perbuatan itu mempunjai 
maksud untuk menambah kekeru- 
han suasana didalam negeri, di- 
rangkaikan dgn situasi dikalangan 
Angkatan Darat achir2 ini. 
Kemungkinan lain, menurut Bam 
bang, -. ialah bahwa surat itu di- 
buat oleh orang RMS jang me- 
mang banjak berada di EBindho- 
ven, jang pada  dasarnja tidak   mengikuti perkembangan situasi 
Indonesia dgn baik, hal mana ter 
njata dgn disebutnja Bambang se 
bagai Chef Staf Indonesia Leger, 

Kantor Penerangan PBB di Indo 
tiba di Diakarta 

dalam bulan Djanuari 1957, Dc 
mikian diperoleh keterangan da 

.terikat olehs hukum2 revolusi”. Surat tersebut diserahkan kepada   (Antara). jang berwadjib. 

merupakan suatu peristiwa jang akan menempatkan Australia   bagian utara Australia selama perang dunia kedua, 

    

Penjelidik2 istimewa telah mensita dua putjuk senapan mesin 
berat didekat Darwin. Mungkin sendjata2 itu dimmb!l dari pesawat 

gaimana diketahui, hukum mili- 
ter dinjatakan berlaku sesudah 
terdjadi demonstrasi2 anti P.M. 
Irag Nuri as-Said, dan Persatuan 
Alim Ulama Irag-pun menuntut 
supaja kabinet Nuri as-Said bu- 
bar. 

Hukum militer dinjatakan ber 
laku di 4 provinsi dimana terda 
pat sumber2 minjaktanah, jg di 
usahakan oleh kongsi Inggris 
"Irag Petroleum Company”. Da 
lam pidatonja tadi radja Irag se 
terusnja mengatakan bahwa Ae. 
si Inggris-Perantjis-Israel terha- 
dap sesama negara Arab Mesir 
merupakan “suatu peristiwa jg 
menjesalkan.  Dikatakannja bah 
wa peristiwa ini menggerakkan 
negara2 Arab lainnja dan oleh 
sebab itu Irag kirim satuan? ten 
taranja ke Jordania dibawah kd 
mando tjampuran Irag-Jordania, 
"untuk mempertahankan Dunia 
Arab”. (Antara). 

Organisasi Gelap Di Darwia Mem 
bantu Kaum Perusuh Di Sulawesi? 

POLISI DI Darwin menduga bahwa suatn organisasi gelap sedang mengumpulkan sen 
djata2 api disuatu tempat dekat Darwin. Demikian menurut berita UP dari kota itu, Me 
nurut keterangan beberapa pembesar, organisasi ita menjokong apa jang mereka sebut ,,ge 
rakan nasionalis” di Sulawesi. Apabila sendjata2 itu tidak diketemukan oleh pihak berwadjib, 
maka sendjata2 itu oleh organisasi tersebut akan dikirimkan pada ,,kaum nasionalis” (D.I? 
Red) jang menfjoba merobohkan pemerintahan Indonesia di Sulawesi, Hal demikian akan 

dalam kedudukan jang sulit. 
pesawat terbang kaliber 
2 terbang jang djatuh di 

    

      

umum ini dimaksudkan supaja ber " 
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ngan 0,5Jos » 
ROUTE JANG DILALUI 

ST. NIC 

  

Menjambung «berita 
akan datanguja St. Nicolaas 

#8 orang Piet Hitam pada tel. 2 
Desember nanti, ih Men ae 

    

  

    

  

kabarkan batiwa route jang akan 
“dilalui rombongan . Nicolaas 
pada hari tsb. jak: Djam 16,36 
dipelabuhan Semg. lalu | melal 

         Landarhardjo, Bodjone 
da, Ljl Imam TEAPARAI 
tengah, Depok, Kranggan,    

"jap Kau King, Sebandaran, Dju lx jap A 2 NN . Pin 
     

  

galan, Kapuran, ng Pinggn | 
(Kebondalem mengundjungi kepan | 
duan), Petudungan, Djl. Mataram, 
Pandanaran Maa “resep 
si jang diadakan oleh VICI jalah: 
organisasi penjelenggara kenelang 
an St, Nicolaas ini). . 

DARI KUNGSTKRING SEMG. 
Kunstkring Semarang pada tsl.| 

8 Desember j.a.d. akan mengada 
kan peranan | dalam mana 
akan diperdengarkan Aria's dari 
G. Verdi dan R. Wagner, serta 
striikkwartet ' gubahan2 dari 
Tschaikovski, Mozart dan Haydn. 
Dalam pada itu djuga akan diper 
dengarkan koor tjampuran. Per- 
tundjukan itu akan dilangsung 
kan di gedung Panti Mandala Dj. 
Atmodirono 10 Semarang. Pengu- 
rus. Kunstkring Tegas OuAn ke 

    

      

  

    

           

      
      

   

     
   

ti 

    

     

    

  

| SETJARA kebefulan dan tidak 
terduga pula, pada tgl. 17 Nop 

rai sepeda ' bontjenganj 
tuh pengoltbtiie Tan dim dan dim 

badaan pingsan diangkut ke RS 
P Semarang untuk menerima 

watan? selandjutnja. Ketjela- 
tadi terdjadi, karena mereka 

Ik“dapat menguasai sepeda tsb 
t justru dilain seberang dari dj. 
| Gombel datang sebuah mobil. Utk 
menghindari ketjelakaan, maka 

sda tadi didjalankan demikian 
2, hingga achirnja tergelintjir. 

Dari pengusutan2. jang dilaku- | 
an oleh fihak jang berwacjib di 

  

  

ketahui pula, bahwa 2 orang tsb., 
masing? bernama Senin bin Tjo 
Ikromaeran berasal | dari Banju- 
wangi dan Salim bin Kliwon ber 

asal dari Demak. Mereka adalah 
orang2 pelarian dari pulau Nusa 
kambangan jang berhasil meNing 
galkan tempat tsb. dengan meng 

gunakan pohon pisang untuk me 

njeberangi laut jang memisahkar. 
pulau Nusakambangan dengan 
pantai daerah Tjilatjap. Mereka 
Ilalu menjusup didaerah hutan po- 
hon tantjang dan kemudian me 
Inudiu ke Kroja. Orang2 itu men 
Idapat' hukuman masing2 11 th. 
dan 7 th. karena perkara pembu 
Inuhan. Bekal dari mereka untuk 
melarikan diri jang sangat berba 
haja sekali adalah dengan mendju 
al batu? jang sebagaimana diketa 
hui di Nusankambangan terdapat   datangannja para anggauta, dan 

bagi anggauta baru dapat mentja 
tatkan dirinja pada- tgl. 6 dan ? 
Desember dirungan Factory ting 
kat atas kesatu pada djam 8,30 — 
10,30 atau pada Sekretariat Kunst 
kring Tromolpos 129 Semarang. 

janeka vja 
PURWOKERTO 

KURSUS L.2: D.K.A. : 

  

     

Dari Kepala Lalu Lintas DKA jang berasal dari 

Inspeksi 4 di Purwokeno. M. 

Naa diperoleh kererangan, 

b.hwa kursus dinas Lalu Lintas 

(L. 2) DKA exploitasi Djawa 

Tengah ji , 
to Naa Sala 6 bulan, dan jg 

dimulai sedjak bulan Djuni ?5 
jl. akan diachiri dalam bulan 
Desember 1956 jad. 
Djumlah pengikut kursus tsb. 

ada 60 orang pegawai. og 
Kursus tsb. uniuk mendidik 

pegawai2 DKA tentang pekerdja 
af administrasi stasiun dan pe 
kerdjaan untuk melajani dinas 
kereta api dan dimaksudkan dju 

ga untuk mengganiikan pegawai2 
jg kini sudih, masak waktunja 

untuk dipensiun. 
Djumlah pegawai DKA dalam 

Inspeksi 4 sadja Ik. ada 5072 jg 
kini sudah masak waktunja utk. 
dipensiun. 3 : ' : 

Kursus sematjam itu kini se- 
dang diselenggarakan djuga di- 
exploitasi Djawa Timur dengan 
bertempat di Surabaja dan ex- 
pleitasi Djawa Barat dan exploi 
tasi lainnja dari Sumater. ber 

stempat di Balai Besar. DKA ci 
Bandung. 
Adapun waktu 

nja Sken diselenggarakan 
bulan Djanuari 1957 jad. 

Seperti diketahui kursus: sema. 
tam itu dahulu dipusatkan di 

udjian semua- 

Balai Besar di Bandung. 

SAWAH PI SUMPJUH SELA- 
MA 3 TE. TAK DAPAT 

PANEN. 

Anggota DPRDP Kabupaten 
Paniimas Suchemi jg. telah me- 
rgadakan penindjauan menerang 
kan, b-hwa akibat adanja hudjan 
jang terus menerus dan sungai2 
sudah sama dangkal, maka didhe 
rah Sumpiuh selalu tergenang 
am: 

Peristiwa itu “elah menimbul- 
kan orang2 tani disitu sudah se 
lama 3 tahun ta? dapat: panen 
padi dan luas sawah jang terge- 
nang air Lk. ada 650 ha. jang 
berarti orang tani selama itu 
menderita kerugian 97.500 kwin- 
ta. : t 

Dan oleh karena itu penduduk 
didaerah tsb. benjak jang sama 
menenngsi kedesa lain... 

diadakan di Purwoker 

- djara Bulu Semarang. 

banjak batu2 berwarga. Dua 
"orang itu berhasil sempai di Kro 
jja dan kemudian membeli wedang 
disebuah wareng.. Ternjata sifat 
'pendjahat masih tetap membeleng 
kat kepada salah satu dari 2 
orang tadi, karena sewaktu mere 
'ka mendapat kesempatan untuk 
'mentjuri sebuah sepeda, maka ke burinja ia akan menudju ke 
'sempatan tadi dipergunakan pula 

$$ dan sebuah sepeda jang ditinggal ! 
kan oleh pemiliknja berdekatan 
idiwarung tadi lalu digondol le- 
njap dan dengan sepeda ini mere 
ka lalu sampai di Combel Sema 
rang. Demikianlah duduk perka 
ranja ditangkapnia 2 pendiahat 

Nusakambang 

KURSUS PENGAMAT KEPEN- 
DJARAAN ANGKATAN 

KE HH BERACHNIR, 

Kursus Pengamat Kependjaraan 
jg diselenggarakan oleh Djawatan 
Kependjaraan Daerah Semarang 
tzil. 30 Nopember telah diachiri de 
ngan upatjara perpisahan bertem- 
pat disebuah ruangan dalam Pen 

Kursus is 
Giachiri itu adalah angkatan ke II 
di.ikuti oleh 25 orang siswa jang 
ternjata Tulus semua. Lamania kr 
svs 1 tahun. Kursus angkatan per 
tama pada tahun jang lalu telah 
meluluskan 34 orang siswa. 
Pada upatjara perpisahan 

hadlir pula sementara para 
ngan. Kepala Djwt. Kependiaraar 
Daerah Semarang” Sumarman se 
fain mengutjapkan pidato penu- 
tupan kursus diuga. memberikar 
petuah2 jang berharga bagi par: 
siswa. Sambutan2 kemudian her 
turut2 diberikan oleh wakil2 dar' 
Divisi Diponegoro, Kediaksaar 
dan wakil dari Kepolisian Propir 
si. Orkes ,,Surya Kenchana" 
pemain?nja terdiri dari para ter- 
pendjiara kemudian menghindarr 
jkan lagnu?nja jang merdu kepada 
ipara tamu dan para siswa. 

« Ma Sana aan 

tae 
ra 

ion 

pada  TIIREBON 
| MEMBANGUN GEDUNG SMP 

Bertepatan dengan hari Pendi- 
'dikan j.l., dikota Madjalengka tlh 
jdilangsungkan upatjara perletak- 
an batu pertama bagi pembangu- 
nan sebuah gedung SMP P.OL., 
|jang dilakukan sendiri oleh Bupa- 

direntjanakan akan menelan biaja 
sebesar Rp. 50:000,— dan didiri- 
kan diatas: tanah wakaf seluas 

| mawan Pakistan bernama 
| Muhamad. 

| Sementara itu dikabarkan bhw 
Ipada hari jg sama di balaidesa 
pertjobaan Tjigasong, telah dilaku 
kan pula perletakkan batu perta- 
ma untuk pembangunan sebuah 
gedung SR 6 th, jang akan diper 
|gunakan chusus utk menampung 
Fanak2 jang dikenakan wadjib be- 
''adjar. Selama ini mereka ditempat 
kan disalah satu ruangan gedung 
nasional desa itu. 

“Tibi. terdjadi ketjerakaan di Gom/ 
bel Semarang, dimana 2 orang isj| 

Iminggu lamanja dan kemudian 

ti Madjelengka. Gedung SMP ini 

11000 m? kepunjaan seorang der-h 
Walik 

AE NE Ka 

  

   

  

  Sovjet Uni 

KEMENTERIAN LUAR 
teri luar negeri Duiles, bahwa 
ha2 kolektif negara2 

| Kemerdekaan, mereka. Dinjata! 

antjam. £ 2 

Semaun Di- 
tunggu 4 Des. 
MENURUT KAWAT jang di 

kirim oleh $ im - dari Stock- 
holm kepada Panitia Semaun di 
Djakarta dinjatakan, bahwa. Se- 
imaun berangkat dari Stockholm 
pada tgl. 390 Nopember dan akan 
tiba di Indonesia pada tgl. 4 De- 
sember jang akan datang. Semaun 
akan menumpang pesawat SAS 
dari Stockholm menudju Bang- 
kok dan dari Bangkok dengan pe 
sawat. GIA ke Djakarta melalui 
Medan. " " 

  

  Setibanja di Djakarta, kenepigan 
u- 

rabeja untuk menengok ibunja 

jang sudah berusia 85 tahun itu, 
di Surabaja ia akan menetap se 

ksmbali ke Djakarta. Seperti di 
K-takui, Semaun telah meninggal 
kin Indonesia .clama kurang le 
(ih 33 tahun untuk menghindar 
kan . diri. dari penangkapan oleh 
|Pemerintah djadjahan Belanda 
di'u dan untuk waktu jang Ia- 

a menetap Ci Sovjet Uuie. 

  

AH Sabry Minta 
»Batas Waktu” 

Utk Penarikan Pasu- 

berbu | Tertangkap Di Semg. || Maa —.— - Il dad Utk Memelibara 
Kemerdekaan Mereka | 

| Peringatan &. Si Ditudjukan Kepada 

jl menjatakan deagan sesetudju presiden Eisenhower dan met | 

anggota Pakt Baghdad unt 
£ & 13 El kan . 

jah AS akan ,,merasa sangat chaw 31 1 
jah dan kemerdekaan politik negara2 Pakt Baghdad sampai ter 

IUni Sovjet dan Syria. 

  

.. 

  

'Ko- 
x 

Usaha: 
    

   

2 

Dan Syria.” 
negeri Amerjka Serikat Kami: | 

AS merjokong sepenuhnja usi | 
k memelihar?| 

erusnja hgtayi haya pemeris 

At eutuhan wiki 

  

Dalam pernjataan peringatan |4 menit (artinja sudah , tenaga! 
ini tidak Gerebupd Inggris (sa- 1-12-19561: — - Red) . Sebelum 

lah satu negara anggota Pakilusul - pernjataan dari Panitia 
Baghdad), — melainkan  hanja 
negara2 Timur Tengah jang ter 
gabung dalam persekutuan mili-) 
ter usaha Barat ini, jakni, Irag, | 
Iran, “Turki... Menurut dugaan 
(wartawan ,/United Press”. peri 
ingatan ini ditudiukan terhadap 

Seorang djurubitjara pemerin- 
tah Pakistan. mengatakan Diur 
maat, bahwa pemerintah Pakis- 

tan .sungguh sangat gembira” 
mendengar pernjataan kementeri 
jan luar negeri Amerika Serikat 
mlam Dium'at jl., dalam mana 
AS menjatakan .,kechawatiran 
besar” terhadap keutuhan wila- 
tah dan kemerdekaan politik Pa 
kistan, Iran, Irag den Turki. Di 
kemukakan bahwa pada achir 
hkonperensi para PM keemna' 
anggota Pakt Baghdad tsb. da- 
lam minggu il. di Baghd-d telsh 
diniatakan .,kegelisahan dn ke-j 
cemparan, bahwa subversi sema' 
kin mendjadi-diadj di Timur Te 
ngah”. | 

£ | 

Sumber2. jang patut dipertiaja 
mengatakan di Karachi, bahwa 
vernjataan A.S. tersebut diatas 
tadi di Karachi dipandang seba- 
Tai diawaban langsung terhadap 
.seruan sangat mendesak” jang 
disampaikan dengan lisan oleh 
Pakistan, Irag, Iran dan Turki, 
kepada dutabesar Amerika Seri- 
kat di Baghdad sewaktu kenre- 
rensi antara 4 anggota Pakt Bagh 
dad itu berlangsung. 

  
  kan2 Inggris-Perantjis 

Dari Mesir 

WING COMMANDER Aly 
Sabry penasihat utama politik 
Presiden Nasser pada hari Kemis 
malam telah meminta adania sua 
tu batas waktu jang telah dite- 
tapkan bagi penarikan mundur   
pasukan2 Inggris dan Perantfiis 
dari Mesir. Dikatakaanja, bahwa 
permintaan itu telah diadjukan ke 
pada Sekretaris Diendral PBB 
Dag Hammarskjocid melalui Men 
teri Luar Negeri Mesir Dr. Mah- 
moud Fawzi. 

Sabry jang berbitjara 
interview jang disiarkan 
'Radio Mesir mengatakan ,,djika 
fihak penjerbu mengabaikan 
putusan PBB, Mesir akan 

sTetapi saja tidak dapat mendja 
min langkah2 itu akan dapat me 

aja. 

Sabry katakan selandjutnja bah 
wa Mesir telah menunda2 secal 
penerimaan pasukan suka rela 
dari: negara2 sahabatnja karema 
PBB kini sedang mengurus soal 
Suez. Tetapi dikatakannja, bah- 
wa soal pasukan suka rela ter- 
gantung pada apakah PBB dapat 
menjelesaikan krisis dewasa ini 
di Mesir. Mesir telah meminta 
Semua negara agar membantunja 
dan beherapa negara telah mem- 
perlihatkan - kesediaannja, kata 
Sabry.   

  

VIntuk mengatasi atau meng- "ronoi hahaia tsb. fihak - jang berwadiih kini sedang membuat 
Solnran air atau lobeng guna me. . nealirkan djalannja air kesungai- 
sungai. A 

Rp. 8.509:— UNTUK PPMR. 3 3 Re en 

Baru2 ini PPMR Klaten telah 
terima uang dari PPMR:- Prop 
sebeniak Rp. 8.500.—. Uang ise 
ban'ak. itu dimaksudkan . untuk 
nemberian air susu kepada anak? 
S.R. Kemalang untuk tahun ini 
Guna melaksanekan ini dimak 

sndkan oleh PPMR Klaten, jg 
Rn. 6.000,— akan dibelikan lem 
bu nerehan. sedang ig. lain 
segera akan dibelikan air.    

  

  

   

    

ma" Meinas 

ke Surabaja. 

“Kepada "Antara" di Madura 
inereka menerangkan, bahwa di 
Madura telah ada beberapa 

' Ibrang jang sedia mendjadi pengi- 
Isut agama baru itu. Kepada pe- 
“1gikut2-nja telah diadjarkan sa-        

   

    
   

  
Turki Iagin Hu- 
bungan Resmi 
tara NATO-P 

WARTAWAN . Ep. Pan 
barkan hari Ona g - Pan: 

7 

      
   
   

    

      

    

katsarat, kewadjiban2 serta 

Irangan2-nja jang terdiri dari 7 

Ipokok, jaitu: pertjaja pada ke- 

Isesama manusia, pertjaja kepada 

Ikekuatan diri sendiri, jakin bah- 

ralaja pun terdiri dari 7: matjam 

jafimentjuri, tjabul, langgar djandji, 

s,| Sebagai penuntun tertinggi aga| 
ahlma baru itu disebut nama Har- 

la- 

xuasaan Tuhan, membela - nusa 
dan bangsa, kasih sajang kepada 

Iwa dunia ini tidak kekal dan me- 

hegakkan Pantja Sila. Larangan2 

(pula jaitu: main djudi, melatjur, 

poligami dan minuman keras. 

  
"djaminan2 Pakt Atlz 

Tap agressi Komunis” 
are Tata djuga 

ria @ Bana 

  

antara menteri luar negeri Lloyd 
dan pendjabat menteri | luar negeri 
Turki Ethem Menderes, 

Mereka men 
Turki bermakna 
kan soal djami 
usul supaja dibenti 
Soe na an dan Pakt 
'aghdad, dalam -sidang Dewan NATO di Paris j.a.d. Diter: "3 
kan bahwa Menderes 

terang- 

: telah meng 
adakan  pembit sya 
juan tentang soa 

jaraan pendahu- Na 
besar2 Perantjis, waktu tag 
gah di Paris 
ke London. ' 

Menurut dugaan kalangan jang 
patut dipertjaja, Inggris tjondong 
untuk menietudjui diperkukuhnja 
hubungan - antara Pakt Baghdad 
dan NATO dengan Turki sebagai | 
pengantaranja. — Pihak Inggris | 
menganggap pernjataan ,,chawa- 
tr” Washinston. apabila sampai 
terdjadi. serangan terhadap ang- 

ea 

“untuk mengadia    

  

    

   

   

  

   
gota2 Pakt Baghdad, sebagai ter 
bentuknja hubungan jang baru 
dan kuat anta sdua persek 

  

an uat antara ke 
tuan tsb, (Antara). 

K 

   

    

        
        

    

    

    

      

   

  

   

   

  

   

La Ibergerak mengembangkan agama 
liu. Djuga pengikut-pengikutnja 

| bahwal 

Ga Fa Ta 

waktu ia sing- | 

   

josaporo jang bergelar Sri Gau 

1ama, berkedudukan di  Paree, 
Kediri. jang kini djuga sedang 

# 
jang dipertjaja ditugaskan berge 

rak didaerah-daerah seluruh ta- 

nah air, misalnja di. Kalimantan, 
Madura, Bali dan lain-lain. 

Untuk dapat berdiumpa dgn. 
penuntun tertinggi Sri Gautama, 

ngikutnja disuruh melihat bu 
n tiap-tiap tanggal 14 dan 15 

Ma Ma AL AAA ANA 

Te HARGA EMAS. 
Chusus utk. “Suara Merdeka” 

Agama Haru Sapta Dhar- 
Di Madura ? 

ajebabkan perang dunia,” kata-j 

#kataan, maka Presiden 

Tidak Dilaksanakan » 

DALAM (ERTEMUAN dengan pers di Bandung, Mr. 
Wongsanegoro. atas permintaan 
gan jung merupakan sebagian. 

am tekan antara Dwi-tanggal Sukarno-Hatta. Mr W dal 2 - Wongsonegora 
Cleb menerargkan, bahwa sehari sebelum Presiden Sukarno berang 

Ket paik hady, Vir. Wongsonog 

  

ke 'Koesoemo telah menjampaikan sebuah nas 
me- kan sezmatjam joint-statement Sockarno-Haftaj jang bers! per 

ngambil langkah2 jang tidak da- njziaan, bahwa antara Bung Karro dar Bung Hatta itu Edak | 
pat kami umumkan sekarang.” benar ada keretakan, bahwa antara kedua orang itu tidak ada (21 

apa dan kedua2nja selaku Dwi-tunggal mengharapkan supaja | 
rakjat bersatu. 

Setelah merobah beberapa per 
Sukarno 

menerima dan menanda-tangani 
naskah tersebut. Ke-esokan hari- 
nja Mr. Wongsonegoro dan Soe- 
tardjo Kartohadikoesoemo pergi 
ke Bung Hatta dan menjampai- 
kan naskah tersebut. Pembitjara- 
an waktu itu berlangsung kurang 
lebih 2 djam. Sebagaimana dike- 
'tahui, waktu itu banjak sekali 
statement2 sudah dikeluarkan 
orang. Dalam pertemuan tersebut 
Bung Hatta berkata kurang-lebik: 
sebagai berikut: ,,Buat apa di- 
adakan joint-statement demikian 
lagi. Sekarang sudah banjak sta- 
tement2 dikeluarkan orang, se- 
dingga- umum tidak pertjaja lagi 
kepada statement2 itu. Jang pen- 
ing ialah bukan mengeluarkan 
statement, tapi melaksanakannja.”   f PemimpinnjaSri“Gautama Bisa Dilihat Dlm 

Bulan Purnama 
DARI MADURA dikabarkan, bahwa baru2 ini telah 

tang di Pamekasan 2 orang laki2 masing2 bernama S. jang 
mengaku warga (pengikut) aliran agama baru ,,Sapta Dhanma” 

| jang berpusat di Paree, Kediri. Maksud kedatangan dua orang kini masih disimpan oleh Soetar 
Lita katanja untuk meluaskan aliran agama baru itu di Madu djo Katrohadikoesoemo. 
“rap dan moreka telah datang di Bangkaian, Sampang, Pameka, 
san dan Sumenep. Setelah 5 hari di Madura, mereka kembali 

bula, Djawa, didalam: bulan itu 
lah Sri. Gautam, akan menam- 
pakkan diri. ? 8: 

Belum mempunjai pega- 
|. ngan tertentu ? 

Diterangkan oleh kedua orang 
tadi, bahwa agama baru ini ma- 
sih belum mempunjai 
tertentu. Tapi pengikut2-nja di 
suruh membatja tapak tangannja 
sendiri, dengan tjara jang satu 
menundjukkan tapak  tangannja 
pada jang lain, dan terus berse- 
medi. Setelah bersemedi itu nanti 
pada tapak tangannja itu, kata- 
nja, dapat dibatja apa-apa jang 
harus mendjadi pegangan masing 
masing pengikutnja itu. 

Lambang agamh baru .,Sapia 
Dharma” itu berbentuk segi-tiga 
berada dalam satu lingkaran 'ig 
mempunjai empat warna,  me- 
rah, kuning, hitam din putih. 
Warna2 ilu mempunjai arti: ama 
rah, supiah, aluamah, - mutmai- 
nah. Ditengah2 lambang itu ter 
dapat gambar Semar, sedang 
maksud ,Sapta Dharma” itu jia- 
lah tudjuh kewadjibhan diatas sa 
ma sekali tidak boleh dilanggar 
dan harus ditaati. Barangsiapa 
melanggarnja,  katanja, akan 
mendapat hukurftan seketika, 'ja 
itu orang jang melanggar akan 
sakit keras “ 

Tugas utama memban- 
tras pemeras, 

Diterengkan, tugas bagi pengi-   | SEMARANG, 1 Des. 1956: 

24 karat: djual p. 
' Ban 

an 
Rp 

(DJAKART 1 
1 4 Rp. 48,— 

Emas no. 2 Rp. 41,25 
MEDAN, 29 
Bata B0, 1 era Rp. 46,— 
Emas no. 2? Rp. 45,50 
KENA Oto DU swon alien 3 ,— 
LONDON, 30 N 
Emas Eropa 
Emas Beirut 
Emas Macao 
Emas Hongkong 

TOKO MAS 

Tjap Mam Ntuda 
Kodd Tetp 338 
KRANGGAN  WIETAN 27 SEMARANG 4 

       

kut ,,Sapta Dharma”, ialah mem 

pekerdjaannja bersifat memeras 

Sapta Dharma”  diwadjibkan 
memberi obat kepada orang2 sa- 
kit, baik rochani maupun djas- 
mani dgn tidak boleh pandang 
bulu dan kedudukan, dan tidak 
boleh pungut ongkos, baik lang 
sung maupun setjara tidak lang- 
sung. Dibeberapa tempat di Ma- 
dura, terutama di Pamekasan te- 

lah banjak djuga orang minta 
pengobatan pada kedua orang 
tersebut (Antara). 

pegangan| 

Bung Hatta djuga berpendapat: 
,Stmement jang tidak dilaksana 
kan adal-h lebih djelek dari pa 
da sama sekali tiada statement” 

Mr. Wongsonegoro pribadi ber 
pendapat demikian, maka naskah 
joint-statement jang tidak ditan 

bernjataan P rlemen, sedang ke 
tua sidang Mr. Sartono sebelum 
menutup s dang menjatakan, bah 

ketika : 
kan .palunja, djam telah menux' 
djukkan pukul 12 malam lew t 

  

(Hatta Tetap Pd. Pendiriannja 

P.M. Ali Sasiroamidjojo atas | 
nama pemerintah  menjetudjui 

wa denga, hati berat perniajaan 
Parlemen itu akan dis mpaikan 
kepada Dr. Moh: Hatta. Pada 

Mr. Sartono. mendjatuh- 

Permusjawaratan itu disetudjui, 
terlebih dulu 19. pembitjsra me- 
ngemukakan pendapat fraksinja 
masing2 mengena!  berhentinia 
Wakil Presiden : itu. 

Bunji pernjataan. 
Bunji pernjataan-itu sebagai) 

berikut: Setelah membatja surat 
surat Wakil Presiden tanggal 20 
Djuli dan 23 Nopember 1956 
tentang niat Saudara Mohammad: 
Hatt, untuk mengundurkan diri 
sebagai Wakil Presiden: Setelsh 
mendengar pendapat dan andju 
ran Pani'ia Permusiawaratan: 
Men'mbang: “bahwa Dewan 

Perwakilan Rakjat Republik In- 

  

: 1. 4 1 Dena .. . 

Mulai Hati Sabta Meletakkan Djabatannja 
2. DR. HI. MOHAMMAD HATTA tetap pada niatnja meletakkan djabatan sebagai Wak!) 

| Presiden mulai tanggal 1 Desember 1956. Demikian sidang Parlemen Djun'at malam men 
| dapai penegasan dari Panitia Permusjawaratan Parlemen jang mendapat laporan dari delega 
Isinja jang telah dua kali menemui Wk. Presiden dan sekali menemui Presiden. Setelah men 
dapat kelerangan dari Panitia Permusjawaratan itu, Parlemen dengan aklamasi menjetudjui 
usul Panja Permusjawaratan supaja Parlemen mengeluarkan, pernjataan jang berisi penjam 

| paian terima kasih atas djasa2 Dr. Moh. Hatta. dan, penjampajan kepertjajaan, bahwa. ia. akan 
tetap menjumbangkan tenaga dan pikirannja untuk kepentingan «rakjat dan negara. 

2M. Idham Chalid dan hampir 
iemua menteri, perhatian publik- 

sun tjukup. : 5 

Sidang pleno jang sedianja di 
mulai pk. 20.00 ternjata baru da- 

sat dimulai pada pk. 21.40, ka- 

ena menunggu selesainja rapat 

Panitia Permusjawaratan. Ketika 

sidang dibuka oleh ketua Sarto- 

30, dipersilahkan Mr. Memed 

Canumidjaja membatjakan lapo- 

-an Panitia .Permusjawaratan ke 

pada sidang pleno. Laporan jang 

mengandung usul supaja rle- 

men mengeluarkan  pernjataan 

atas berhentinja Dr. Moh. Hatta 

itu menjebutkan djuga, bahwa 

Panitia 
untuk membitjarakan dua surat 

dari Wk. Presiden, jaitu surat 

tertanggal 20-7 jang menjebut- 

kan, bahwa ia akan meletakkan 

djabatan setelah Konstituante di 

lantik dan surat tertanggal 20-11 

jang menjebutkan, bahwa ia akan 

meletakkan djabatan mulai tgl. 

1-12-1956. 

Diterangkan seterusnja didalam 

laporan itu, bahwa setelah Panitia   donesi, menghadapi -suatu kenja 
taan ialah bahwa Saudara Mo- 
.mmad Hatta tetap akan mele 

'akkan diabatannja sebagai Wa 
k'l Presiden: . 

MEMUTUSKAN : 
I. Meniatakan terima kasih jg 

seichlas-ichlasnja dan pengharga- 
an jang seftinggi-tingginja atas 
diasa-diasa Saudara Hatta terha- 
dan Nusa dan Bangsa. 

II. Meniatakan kepertjajaan bah 
wa Sandara Hatta akan tetap 
meniumbangkan tenaga dan fiki- 
ran untuk kepentingan rakjat dan 
negara. 

Dialannja sidang. 
Sidang Djum'at. malam menda: 

pat perhatian ' besar.  Diumlah 
anggota jang hadlir ada 206, se- 
dang dari pihak pemerintah hadir 
P. M. Ali Sastroamidjojo, Wk. 

Suatu Episode Dlm Hu- 
bungan Sukarno-Hatta 
Naskab »Joint-Statement Sukarno - Hatta” 
Njatakan Tidak Ada Retaknja »Owitunggal 
Diterima Oleh Sukarno—Tetapi” Bung Hatta 
Menganggap Statement2” Tidak Perlu Kalau 

Je 

- 

pers telah memberikan ketera 
dari kisah tenfang adanja kere   oro beserta £ Kerteha 

kah jang merana ' 

  

Guru Jg Terpak- 
sa Djadi Kuli 
“Di Stasiun 

DJUM'AT siang seorang laki2 
bernama Achmad Dachlan (25 

lisi Negara bagian Susila di Ban- 
dung dan meminta supaja ia bisa 

mah Perawatan Sosial di Lem: 
bang, karena ia telah tidak tahan 
lagi hidup terlantar. Tentang se- 
bab ia sampai mengambil putu- 
san demikian, Achmad mencrang 
kan kepada Polisi sambil mem: 
perlihatkan surat2 identiteitnja, 
bahwa ia bekas tjalon-guru jang 
diperbantukan untuk  mengadiat 
pada Sekotah Rakjat Indragiri, 
distrik Soreang (kabupaten Ban. 
dung), Itu adalah putusan Inspek 
si Sekolah Rakjat tertanggal 1 
Djali 1951,   da-tangani oleh Bung Hatta “itu 

Mengenai keinginan Buncs Hat 
ta supaja berhenti. Mr. Wongso 
negoro beranggapan, bahwa ke- 
inginas itu h:rus dihargai.: Da- 
lam negara demokrasi orang jg 
ingin berhenti dari djabatannta 
adalah bisa sadja. Tapi menurut 
Undang2 Dasar Sementara “harus 
ada. seorang Wakil Presiden, Ini 
kiranja harus diatur oleh Parle- 
men. 

Atas pertanjaan apa sebab | 
ra anggot. Parlemen b:ru dalah 
hari2 belakangan ini sibuk dgn 
pembentukan panitya mengenai 
soal akan berhentinja Haita. 'se 
dangkan menurut berita2 Bung 
Hatta sudah 'sediak 20 Djuli me 
njampaikan surat permintaan ber 
hentinja itu, Mr. Wongsoneggro 
hanja ketawa sadja dan menjata 
kan: sItu adalah typisch. Indone 

sia. $ 

Tentang ketegangan dulu2 

Tentang peristiwa. Kolonel Lu- 
bis, Mr. Wongsonegoro  mene- 
rangkan, bahwa semua peristiwa 
seperti peristiwa 13. Djuli, peris- 
tiwa 17 Oktober, peristiwa 13 
Agustus selalu diselesaikan dgn 
djalan permusjawaratan. Sangat 
diharapkannja supaja penjelesaiap 
peristiwa Kolonel Lubis ini dja- 
ngan sampai ,,ngeget”,  djangan 
terlalu plotseling, melainkan me- 
lalui dulu suatu tjara peralihan, 
seperti sendja merupakan perali- 
han dari terang kepada gelap, 
Keterangan ini diberikannja ber 

hubung dengan tendens sekarang 
scolah2 peristiwa itu akan dise- 

  
48,— banteras dukun2 dan lain? jang lesaikan dgn djalan Pengadilan 

Tentara, Mengenai, duduknja per 
.43,— orang2 jang sedang menderita $a- kara sekarang Mr. Wongsonegoro 

'kit. Dalam» pada itu pengikut2 ti'ak bersedia memberikan kete 
rangan. Ia menerangkan sekitar 
ketegsngan2 jang dulu2 hingga 

Gjatuhnja ' Kabinet A-A sebagai 

akibat ,,diteruskannja pengangkat 

an. Bambang Utojo - sebagai 

KSAD” jang ,.tetap ditentang Ko 
lonel Lubis” itu. Mr. Wongsone 
goro beranggapan, bahwa sebe- 

tulnja peristiwa jang dulu itu ma 
si! bisa diselesaikan, klau Mr, 

Ali tidak berkeras kepala”, ka- 
tanja (Artara). 1 

  

Tapi. setelah “ beberapa 
mengadjar, 4 merasa tidak be- 
tah kerena keamanan didaerah 
ita sangat terganggu, apalagi se- 
tzah Kepala Sekolah “tersebut 
tiwas karena. lehernja dipenggal 
Ooeh gerombolan. Maka ia me- 
pampaikan surat  permehonan 

vik dipindahkan. Surat itu tidak 
mendapat djawaban dari atasan- 
ri: Tanggal 1. Mei 1956 ia me- 
njiampaikan lagi surat permoho- 
n”n berhenti, djuga surat 'ini tak 
didjawab oleh atasannja. Oleh 
karena itu maka Achmad kemu- 
dian. meninggalkan, pekerdjaannja 
Gan pergi ke 
Ti pekerdiaan lain. Ini tak ber: 

hasil. ia pulang ke Bandung utk 
rientioba keuntungan, djuga tia- 
C pekerdjaan jang lowong. Ka- 
rena. bekalnja sudah habis, ma: 
ka ia bekerdja sebagai kuli di 
stasion dan dipasar. Tapi djuga 
ini tidak mentjukupi untuk hi- 
Cupnja, sehingga achirnja ia da- 
ting kepada Polisi minta dima- 
“ikkan ke Rumah Perawatan So 
sial di Lemba:3. , 

Akan tetapi Polisi pun tidak 
biss menolongnja sebelum ada 
surat2 jang ssh, bahwa Achmad!TI) mengemukakan, 
itu telah dikeluarkan dari peker 5 
djaannja. Sedjak bulan Mei 1956 Mungkin perletakan 
sampai sekarang Achmad tidak 
menerima gadji. 

Ia berasal dari Kubangbuleud, 
desa Sukamahi (ketjamatan Indi- 
hiang, kabupaten Tasikmatafa). 
Menurut keterangannja ia tel:h 
lulus udjian-persamaan SGB pada 
pertengahan "tahun 1955, tapi 
'idjazahnja sampai sekarang be: 
lum keluar. Ia datang ke kantor 
Polisi dengan memakai badju ku 
mal, tjielana pendek dan' sehelai 
kain serung. Achmad sudah ti- 
dak mempunjai orang tua lagi, 

MATI DENGAN MENDADAK, 
Hari Kamis ibl. kira2 ajam 15.30 

di Djl. Mataram depan 'rumah nc. 
166 seorang laki2 jang sedang ber 
djalan tiba2 telah djatih ter 
lingkup dan kemudian meninggal 
dunia. Menurut keterangan orang 
tsb. telah dikenal bernama Johan 
umur k.l. 60 th. dan tidak mem 
punjai tempat tinggal tetap. Ke 
mudian majat dikirim ke RSUP 

tahun) telah datang kepada Po- ' 

'dirawat dan ditempatkan di Ru- 

4 

| 
tahun 

Djakarta untuk tja kan 

| pihak rakjat, maka 

Permusjawaratan mempeladjari se 

tiara mendalam bahan2 jang di- 

dapat dari delegasi jang telah dua 

kali menemui Wk. Presiden Hatta 

dan sekali menemui Presiden Su 

karno, maka ditarik kn 

sbb.» Panitia  Permusjawaratan 

menghadapi kenjataan, bahwa Wk. 

Presiden Moh. Hatta tetap akan 

meletakkan. djabatan pada tang- 

gal 1 Desember 1956. Berdasar 

atas kesimpulan itu, Panitia Per 

musjawaratan memutuskan untuk 

mengandjurkan kepada sidang Par 

lemen utk mengadakan pernjata- 

an jang berisi terimg kasih kepa- 

da Dr. MoL. Hatta dan kepertja- 

jaan, bahwa ia akan tetap me- 

njumbangkan tenaga dan pikiran 

u'k kepentingan rakjat dan ne- 

gara. : 

Ditsrangkan djuga, bahwa ra- 

pat Panitia Permusjawaratan 1g 

telah membikin laporan itu di- 

hadiri oleh anggota2 Mr. Sarto- 

no (ketua), H: Z. Arifin, Arudji 

Kartawinata, H. Zainal A. Ach- 

mad, Mi. Hardi, Mr. Subagio, 

Mr. Burhanudin Harahap, Djaja- 

rachmat, K. H. Maskur, Achmad 

Said, M.-.H. Lukman, P. Parde- 
de, Siahbuddin Latif, Caley, Su- 
tarto Hadisudibjo, Abulhajat, Mr. 
Memed Tanumidjaja, Ido Garni- 
da, Siauw Giok Tjhan, Subadio 
dan H. Siradjuddin Abbas, se- 
Musnia 21 orang. Setelah laporan 

selesai dibatjakan, ketua .artono 

menunda sidang uik memberi ke 
sempatan kepada para. fraksi me 
nentukan sikapnja. 

Pendapat-pendapat fraksi. 
“Sebelum usul pernjataan dari 
Panitya Permusjawaratan tersebut 
diterima dengan aklamasi, bebera 
pa wakil fraksi menjampaikan 
pendapatnja jang pokok?nja seba 

berikut: 
K. MO. Maskur (NU) mengemu- 

kakan sedjarah dua tokoh, Sukar 
no—Hatta, dalam perdjuangan ke 

.'merdekaan sedjak djaman Hindia 
Belanda, zaman pendudukan Dje- 
pang sampai tertjapainja kemerde 
kaan. Indonesia, jang oleh pem- 
bitjara disebut sebagai dua tokoh 
jang selalu ,,satu dalam suka dan 
duka”. Perbedaan funksi dan ke- 
dudukan antara Presiden Sukarno 
dan Dr. Moh. Hatta jang telah 
meletakkan djabatan sebagai Wk. 
Presiden, menurut pembitjara ti- 
dak menghilangkan tanggung-dja 
wab mereka sebagai dua pemim- 
pin besar. 

2. Mr. Burhanuddin Harahap 
(Masjumi) menjatakan, bahwa dg 
berhentinja Hatta, ia akan tetap 
dirasakan sebagai tokoh nasional 
ditengah2 masjarakat. Menurut 
pembitjara, materi jang “didapat 
Gari laporan2 delegasi kepada Pa 
nita Permusjawaratan adalah sua 
tu peringatan sedjarah jang seha 
rusnja mendjadi perhatian semua 
pihak. jang bertanggung-djawab. 

3. Siauw Giok Tjhan (Nasional 
Progressip) “hanja menerangkan, 
bahwa fraksinja dapat menjetu- 
djui usul Panitia Permusjawara 

| 4. Mr, Hardi (PNY) mengula- 
  ngi pendirian PNI jang mercitar 

niat Wk. Presiden, tetapi karena 
niat itu tetap, tidak ada djalan 
lain selain menjetudjui usul per- 
njataan. 3 

5. K. MH. Siradjuddin Abbas 
(Perti) berpendapat, bahwa meni 
rik Situasi di dlm dan diluar ne- 
negeri, perletakan ajabatan Wk. 
Presiden tidak tepat waktunja. 

6. ido Garnida (Prim) menjata 
kan merasa terharu, tetapi tidak 
bisa berbuat lain karena sudah 
“mendjadi fait acompli. 

1. M, MH. Lukman (PKI) ber- 
pendapat, sudah setepatnja Wk. 
Presiden Hatta meletakkan ajaba 
tan, sebab tidak menjetudjui ada 
na funksi Wk. Presiden didalam 

DS. Ia menjesalkan mengapa 
laporan delegasi dalam pertemuan 
dengan Wk. Presiden dibotjorkan 
kepada pers, oleh karenanja ia 
usulkan supaja terdapat gambar- an jang seimbang, laporan dele 
gasi dalam pertemuan dengan Pre siden Sukarno harus djuga disiar 

8. S. Papare (Persatuan) pun 
Bean dan Mba paca rgaan atas n kj isian Daan ama rakjat 

.. Ibnu Parna (Acoma) berpen- 
dapat, bahwa 'Dwitunggal Bubar n0—Hatta dipakai sebagai perisai 
oleh kaum pertengahan jang mau mendjadi kapitalis2 Indonesia ag segala matjam djalan jang menje babkan penjelewengan b 3 revolusi aan kaburnja, politik serta mera djalelanja perpetjahan. Kalau Su karno sebagai Presiden ad : & : Ar sebagai partikulir, Nanya La 

keadaan akan mendjadi demikian Ibnu Parna. 
10. Dr. Sjech Djalaluddin (PP 

bahwa k dekaan adalah rachmat Tuhan dsn 
Gjabatan Wk. 

akan merupakan 

baik, 

Presiden pun 
rachmat Tuhan. 

11, Sjahbuddin Latif (PSII) 
mengharapkan Dr. Moh, Hatta te- 
tap mendjadi pemimpin rakjat 
Indonesia. 

12. Subadio Sastrosatomo (PSI) 
menerangkan dapat mengerti si- 
kap Hatta dan berpendapat, bah 
wa sudah semestinja Parlemen ber 
terima kasih kepadanja. 

13. Sutomo (PRI) menerangkan, 
bahwa fraksinja tadinja mengusul 
kan supaja diadakan presidentil- 
kabinet. Ia. berpendapat, bahwa 
kesatuan Sukarno—Hatta penting 
sekali, oleh karena itu ia minta 
djangan mereka berdua “itu di- 
petjah. 

14. Kustarjo (IPKI) jang sukar 
mengeluarkan kata?nja karena ter 
haru meminta perhatian para pe 
mimpin atas petjahnja lambang 
keutuhan negara, jang oleh pem 
bitjara diletakkan kesalahan ke- 
pada para pemimpin, “dan — oleh 
karenanja diminta supaja para 
pemimpin mengoreksi kesalahan? 
mereka,   Semg. untuk pemeriksaan lebih 

andjut, 

15. Siregar (Parkindo) menjata 
kan dapat memahami alasan? Wk, 

Presiden, ! 

telah bersidang 4 kali 

16. Sutarto Madisudibje (Kato- 
lik) berpendapat, bahwa tetap du 
duknja Dr. Moh. Hatta sebagai 
Wk. Presiden, akan masih besar 
manfaatnja. 

17. Ahdulmuntalib (PIP) mint 
supaja pemerintah dan Parleme 
selekas mungkin meribikin wn- 
dang2 pemilihan Presiden dan 
Wk. Presiden. 

. Keterangan P. M. Ali, 

Setelah para pembitjara selesai 

mengutjapkan pendapatnja. P.M. 

Ali Sastroamidjojo atas nama ne 

merintah menerangkan, bahwa ke 

dua surat Wk. Presiden Hatta te 

lah dibitjarakan  setjara menda- 

lam oleh kahinet dan kabinet pa 
da tgl. 29 Nop. telah mengambil 
keputusan jang djiwanja sama 
dengan keputusan jang telah di- 

ambil oleh Parlemen semalam. 
Dan setelah pemerintah mende- 
ngarkan laporan Panitya Permu- 
sjawaratan kepada sidang pleno. 
maka bagi pemerintah tidak ada 
alasan untuk mengubah keputusan 
nja itu, maka pemerintah. pun me 
njetudjui pernjataan Parlemen, de 
mikian P.M. Ali. 
Ketua Sartono sebelum mendja- 

tuhkan palunja menutup sidang: 
menerangkan, bahwa dengan hati 
jang berat pernjataan Parlemen 

itu akan disampaikan kepada Dr. 
Moh. Hatta. 

HASIL2 PANTJA LOMBA. 

Hasil2 Pantja Lomba jang di- 
selenggarakan oleh Gabungan 

Atletiek Semarang jang telah dis 
langsungkan pada tgl. 29 Nopem 
ber ”56 jbl. hasilnja sbb. : Untuk 
Sekolah T-andjutan Pertama bagi 
Puteri djuara pertama dipegang 
oleh SMP: Negeri. I dengan nilai 
6885: ke 2 Concordante 1LO der 
nilai 5332: ke 3 SMP Negeri II 
dengan nilai 5114. Putera djuara 
pertama ST Negeri T dengan ni- 
lai 14740: ke 2 ST Negeri II dgn 
nilai 13681: ke 3 SMP II dengan 
nilai 13271. Untuk Sekolah Landir 
tan atas Puteri diuara pertama 
dipegang oleh SMA.B I dengar 
nilai 7802: ke 2 SGA Negeri I dg 
nilai 6024: ke 3 SPK TT. denger 

nilai 5507. Bagian Putera dara 
pertama dipegang oleh SMAC. 1 
dengan nilai 15135, 

  

ke'2 SMAR Ir: 

  

  

Bagi Regu 

hadiah. Hasil2 sementara jang 
sebagai berikut : : 

Betty Cuthbert (Austra- 

ter puteri. 

Final Lari 200 meter Puteri jg 
dilangsungkan hari Djum'at telah 
berachir dgn kemenangan. Betty 
Cuthbert (Australia), jg berhasil 

Australia, jakni 23.4 detik. Dgn 
demikian Betty pemenang Medali 
Emas 2 kali dalam Olympiade. 
1956, puteri pertama jang men: 
dapat - kehormatan ini dalam 
Olympiade .1956. Seperti diketa: 
hui, Betty djuara Lari 100 meter 
Puteri pula. $ 

Milton Campbell (Amerika Se 
rikat) hari Djumaat telah berha 
sil merebut: kedjuaraan dan de- 
ngan demikian. merebut: Medah 
Emas, untuk Dasa-lomba.. | 

Campbell mendapat | bidji 
7.937, dan dengan demikian me 
matahkan rekor Olympiade jang 
dipegang oleh Bob  Msthias 
(7.887 bidii Olvmpiade Helsin- 
ki), djuga atlit Amerika Serikat. 

tuk pertandingan anggar perse- 
orangan dengan flore“ hari Diu 
maat di Olympiade Melbourne. 

Sebagai runner-up ialah: Olga 
Orban (Rumania) dan Renee Ga 
rilhe (Perzntjis) nomor 3. demi 
kian. UP, 
Tamara Tychkevitch dari Sov   Gengan. nilai 14003, 

dengan nilai 14773. 
ke 3 SMAB J 

dalam pertemuan ramah-tamah 
wan Nasional Kongres Rakjat 

segenap negara2 Asia-Afrika. 
Sekretaris djenderal Kongres 

Rakjat, A. M. Hanafi dim kata 
sambutannja antara lain menegas 
kan, bahwa revolusi nasional 
kita belum selesai selama 1/6 
dari daerah Indonesia dengan 2 
djuta penduduknja masih - hidup 
dalam pendjadjahan dan selama 
modal2 monopoli asing masih 
mendjadjah kehidupan bangsa In- 
donesia. 

Pertemuan ramah-tamah jg di 
maksudkan sebagai pertemuan 
tokoh2 nasional dengan Gubernur 
Irian Barat itu berlangsung di 
Gedung Proklamasi Pegangsaan 
Timur 56. 

P.M. Ali dalam kat. sambu- 

tannja menjatakan, bahwa mes- 

kipun dalam masa banjak heboh 

sekarang ini h:mpir setiap per 

soalan dihebohkan, namun ada 

lah: suatu kenjataan, bahwa per 

djuangan mengembalikan Irian 

Barat kedalam kekuasaan de fac 

to Republik Indonesia tetap me 

rupakan suatu perdjuangan Jang 

dengan bulat didukung oleh se 
mua golongan dan lapisan rakiat 
Indonesia. Dikatakan bahwa per 
djuangan Irian Barat, baik di 
PBB mz:upun didalam negeri. te 
lah meningkat kedalam rangka 
perdjuangan jang lebih luas ja 
itu perdjuangan anti-kolonialisme 
jang didukung oleh segenap ne 
gara2 Asi3-Afrika. 
Delam bubung:r ini ia meng: 

1gatkan kepada pidatonja dimu 
ka Council “of. Foreign Affairs 
d New Delhi baru2 ini, dimana 

mengkonstatir terdjadinja per 
gsseran2 (verschuivingen)  dida- 

lam perdjuangan internasional. 
Dikatakannja, bahwa kalau dima 

  

s2 jang lampau perkembangan 
keadaan internasional — terutama 
dipengaruhi oleh ,,perang di- 

nrin”, jang hanja berkisar dise- 

kitar'2 pool, jaitu pool Barat dan 
ool Timur, maka sekarang per 
embangan situasi internasional 

itu njata dipengaruhi pula oleh 
erdiuan,un anti-kolonialisme jg 
rpokok kepada. pool ke-3, ja- 

itu pool Asia-Afrika. Dalam hu 
bungan ini P.M. Ali menundjuk 
pula kepada kenjataan, bahwa 
Group Asia-Afrika di PBB telah 
mendjadi semakin kuat dan se- 

makin besar pengaruhnja.  Di- 
ingatkannja, bahwa kalau sebelum 
Konpere i Bandung Group A-A 
itu hanja meliputi 12 atau 13 
negara sadja, maka sekarang 
Group itu elah mliputi tidak 
kurang dari 24 negara. 

Api revolusi berkobar 
terus. 

Sekdjen Kongres Rakjat, A.M. 
Hanafi, menandaskan dalam kata 
sambutannja, bahwa  kenjataan 
bahwa 1/6 dari wilajah Republik 
Indonesia, jang kaja dengan 2 
djuta penduduknja masih terte- 
kan dan terhisap dibawah pendja 
djahan Belanda menundjukkan, 
bahwa tjita2 Proklamasi 17 Agus 
tus 1945 belum terpenuhi semua. 
Dikatakan, bahwa - selama Irian 
Barat masih dikangkangi serdadu 
kolonial Belanda dan selama mo- 
dal2 monopoli asing jang mendja 
diah kehidupan bangsa kita ma- 
sih berakar seperti sekarang ini, 
maka selama itu pula api revolusi 
akan tetap berkobar, dan selama 
itu pula Revolusi Nsional belum 
selesai. 

''ra njata membantu 

jet Uni menggondol med-li emas 
4 Tem. perlombaan lempar-peluru 

Perdjoangan Irian Brt. Ma- 
suk Rangka Perdjoangan An- 
ti Kolonialisme Jz Lebih Luas 
Hanafi: Revolusi Nasional Belum Selesai 

PERDANA MENTERI Ali Sastroamidjojo menjatakan 
jang diselenggarakan oleh De 
dengan Gubernur Irian Barat 

Djum'at malam di Djakarta, bahwa perdjuangan Irian Barat 
di PBB kini telah memasuki rangka perdjuangan jang lebih 
luas, jaitu perdjuangan anti-kolonialisme jang didukung oleh 

Selandjutnja . Hanafi atas nama 
Seluruh pendukung Kongres Rak 
jat menjatakan penghargaan jang 
sebesar2nja kepada kabinet Ali 
sekarang, jang dengan berani dan 
menggunakan. segala kemampuan 
jang ada padanja telah mewudjud 
kan idee pembentukan ..-propinsi 
Irian Barat jang telah ditjetuskan 
oleh Kongres Rakjat dalam kang 
resnja jang pertama dalam tahun 
1955. Mengenai kesanggupan Kon- 
gres Rakjat untuk dengan setja 

perdjuangan 
Irian Barat, ia menegaskan, bah- 
wa Kongres Rakjat akan memban 
tu perdjuangan itu dengan meng 
organisasi rakjat dan mengkoor 
dinasi segala potensi masjarakat 
menjokong pemerintah jang mem 
perdjuangkan Irian Barat dan 
membantu dengan sepenuhnja pro 
pinsi Irian Barat. 

| Achirnja Hanafi mengingatkan, 
supaja ketegangan jang terdjadi 
achir2 ini didalam masjarakat, di 
antaranja jang mengenai soal ke 
partaian dan masalah Angkatan 
Darat, dipandang sebagai masalah 
kita sama kita dan djanganlah ke 
ruwetan2 itu merupakan kesempa 
tan bagi kaum pendjadjah untuk 
memantjing dalam air jang keruh. 

i Gabernur Irian Barat, Zainal 
Abidin Sjah, menjatakan ' terima 
kasihnja atas sokongan moril jang 
diberikan oleh Kongres. Rakjat 
chususnja dan seluruh rakjat In 
donesia umumnja, terutama atas 
terbentuknja propinsi Irian Ba- 
rat jang memberikan kesempatan 
kepada putera2 Irian aseli untuk 
dengan aktif dan njata turut ber- 
,ijuang mengembalikan wilajah. 
| mereka jang masih diduduki oleh 
| Belanda kepangkuan Ibu-pertiwi. 
(Antara), 5 

  

Wongsonegoro 2 
Indoresia Diperintah 
Setjara Politis Semata- 

mata 
Mr, WONGSONEGORO. (B. 

LR.) menjatakan pendapatnja ke 
pada pers di Bandung, bahwa 
sedjak tahun 1950 sampai seka- 
rang ini segala sesuatu di Indo- 
nesia ini terlalu diperintahkan 
setjara politis semata-mata. Tapi 
ia berpendapat, bahwa partai2 
tidak mungkin dibubarkan begitu 
sadia, 

Djalan keluar dari keadaan jg 
serba politis itu menurut Mr, 
Wongsonegoro ialah harus mes 
ngadakan permulaan dengan hati 
bersih dan mengakui segala ke- 
lemahan jang ada pada kita se- 
mua untuk diperbaiki. 

Diterangkannja bahwa usaha 

kearah itu ialah antara lain me- 
ngadakan pertemuan medja-bun- 
der antara semua partai untuk 
menindjau segala sesuatu :#tu, 
Ditegaskannja, bahwa negara 

tidak bisa diperintah dau didja- 
lan setjara politis belaka, tapi 
diuga harus baik setjara technis, 
jang hingga kiri masih belu 
mendapat penghargaan sebagaima 

a mestinja. Sebagaimana diketa 
hui Mr. Wongsonegoro ada di 
Bandung karena ia harus disum- 
pah sebagai anggauta Konstituan   
te. Mengenai keadaan Konstituan 
te sekarang ini Mr. Wongsonego- 
ro tidak begitu menjetudjui ada- 
nia peruntjingan seperti sekararrg 

tara blok Isam dan blok Pan 

Dapat Tambahan Beberapa 
— Kes, lnggris Ditjukur Bulge 
— Finale ketball Akan Di 

Antara Amerika Lawan 5 
HARI DJUM'AT merupakan ,,hari baik” bagi 

gelanggang Olympiade. Pada hari itu Australia telal 
2 medali emas dan beberapa medali perak serta P 
utama untuk perlombaan renang 100 meter gaja 
telah menundjukkan keunggulannja ngan 

lia) djuara lari 200 me .sdjauh 16,59 meter, 

  

menjamai rekor Dunia dan rekot | 

Gilian Sheen dzri Inggeris mun 
tiul sebagai nemenang wanita un: 

jang baik sekali untuk menugju|' 

   
   
   
   

  

    
      

   

Ar 

dengan 
ditjapai hari 

"ab Mane nendual lemparan untuk wenita 4d Ni kaki 5 in 
  

  

  

ti), dan ini berarti rekor Olym 
pic baru, Maka UP. | :3 

bas . di-,,b: tone? . oleh 
| perenang2 

Kedjuaraan. berenang 100 M. 
gaja bebas putera dalam Olym- 

piade Melbourne jang diadakan 

Djum'at sore, telah i-,,borong 

oleh perenang2 Australia. Peme- 

nang pertama dalam perlombaan 

itu ialah John Henricks dengan 

tjatatan waktu 55.4 detik jang 

berarti pentjiptaan rekor-baru. 

Rekor lama berada atas nama 

John Henricks sendiri dengan tja 

tatan waktu. 55.7 detik.  Peme- 

nang2 lainnja adalah: No. 2 John 

Devith (Australia), No. 3 Harry 
'Hopman (Australia). 

Djago tembak Finlandia jang 

'berusia 23 tahun Pentti Linesvue 

menggondol medali emas dalam 

perlombaan menembak free-pis- 

tol, dengan angka 556. , 

Pentti jang baru pertama kali 

nja muntjul dalam pertandingan 

internasional membuat ,,Surprise 

Idgn. menjisihkan. 36 djago-tem- 

bak jang berpengalaman. 

Dalam landjutan final round 

tournament basketball di Olym- 

piade hari Djum'at malam regu 

Soviet Uni telah mengalahkan re 

gu Perantjis dengan 56—49. Ki- 

ni regu Soviet pasti sudah akan 

muntjul dalam final melawan 

Amerika. 

Pertandinoan sepakbola dalam 

Olympiade jang dimainkan hari 

Djum'at antara kes. Bulgaria — 

"es. Inngeris telah berachir 6—1: 

Score setengah main 3—4 untuk 

-emenangan Bulgaria. 

Djumlah medali2 jang 
telah dihadiahkan. 

Dengan dikeluarkannja 11 me 

dali-emas dlm perlombaan Djum 

ut malam, maka hingga kini 

jjumlah medali2 jang telah di- 

hadiahkan adaiah 60 medali-emas 

“60 medali-perak dan 60 me- 

dali-perunggu. Dari djumlah tsb. 

regu Amerjka merebut masing2 

20, 15 dan 7, sedang regu Sovjet 

Unie jang menduduki tempat ke 

dua, memperoleh 12 medali-emas, 

j1 medali-perak dan 12 medali- 

perunggu. 
aa 

Radio) 
SIARAN RADIO R.I. 

  

  

Semarang, 4 Desember 1956. 

Djam 06.25 @uickstep. 06.30 Sua 

ra Siti Nurrochma. 07.10 Orkes 

Maria Zamora. 07.30 O. H. Suara 

Istana. 13.15 Siteran Siang. 14.10 
Siteran Siang (landjutan). 17.00 
Taman Anak2. 17.30. Ruang Pela- 
djar. 18.15 Hidangan Corps Mu- 
sik. 18.30 Serba serbi A.P. 18.45 
Hidangan Corps: Musik (landjut- 
an). 19.30 Carry dengan kawan2- 
nja. 19.50 Sesando Timur. 20.30 
Laporan Olympiade ke-16. 21.00 
Dunia Olah raga. 21.15 O.K. Ra- 
jjuan Timur. 22.15 Irama Padang 

'Pasir. 23.00 Penutup. 

Surakarta, 4 Desember 1956. 

| 'Djam 06.10 Urap sari pagi. 07.20 
Urap sari pagi (landjutan). 13.10 
Disco Varia. 13.40 Lagu2 Tjistaan 
Gereshwin. 14.10 Hiburan Siang. 
17.00: Taman anak2. 17.40 Varia 
Djawa. Tengah. 17.50 Sendja. men 
datang. 18.15 Dongengan kanak2. 
18.30 Seni Karawitan. 19.30 Pili- 
han Pendengar. 20.30 Imbauan Ma 
lam. 21.20 Dari hati jang hening. 
21.30 Irama Klasik. 22.15 Gema 
Malam 23.00 Penutup. 

Jogjakarta, 4 Desember 1956. 

Djam 06.10 Gesekan Biola. 06.35 
Njanjian (pagi. 07.20 Serba serbi 
pagi. 07.30 Suara Ronnie Gaylord. 
07.45 Hidangan pagi. 13.10 Ujon2 
Madyo. 14.10 Ujon2 Madyo (Lan- 
djutan), 17,00 Taman Putera. 17.40 
Suara Petang. 18.15 Siaran untuk 
A.P. 1940 Pantjaran Sastra. 20.15 
Rajuan Hammond. Organ. 20.30 
Laporan Olympiade ke. 16. 21.15 
Obrolan pak Besut. 21.30 Ketoprak 
Matafam. 22.15 Ketoprak Mataram 
(Iandjutan). 24.00 Penutup. 

Djakarta, 4 Desember 1956. 

Djam 06.30 Orkes Melati, 07.30 
Orkes Kr. Irama Baru. 13:30 Seni 
Sunda Studio Djakarta. 14.10 Enam 
Serumpun. 17.00 Seni Djawa Stu- 
dio Djakarta. 18.30 Tunas Mekar. 
119.30 Orkes Puspa Kentjana. 20.30 
Laporan Olympiade ke 16. 21.15 
ilihan Pendengar. 2215 Orkes 
r. Puspa Kemala. 23.00 Penutup. 

Irjirebon, 4 Desember 1956. 
Djam 06.10 Suara Che dah. dil. 

06.35 Primo Scala. 07.10 Musik 
Bia. 07.40. Orkes.Kr. M. Sagi, 
13.10 Dari Studio Jogjakarta. 13.40 
Rewisz dan Landauer dll. 14.10 
Lagu2 Tapanuli. 14.30 Irama Trio. 
17.00 Taman kanak2. 17.380 Siaran 
A.P. 18.15 Irama Pulau Dewata. 
Ea Te “0 Ta 19.30 Lem 

ran k an Drama. 20.15 Alam Ambon. 20.30 O.H. Gembira, 21.15 
Tana uh # Ma esa 21.30 

onalisa. 22.15 Kon 
lam, 23.00 Penutup. Tn 

  
  

tjasila. Hal demikian sebetulnja 
bisa ditjegah, katanja. Tapi da- 
lam pada itu diterangkannja, bah 
wa seorang diri sadja tidak mung 
kin menghilangkan keruntjingan 
jang kini  mendjadi buahsbibir 
itu. (Antara). 

  

INSPEKSI Sosial Propinsi Su- 

matra Utara terangkan kepada 

"Antara," sedjak tanggal 28 sam 
pai 29 Nopember jg lalu, bantuan 
jang telah diberikan kepada pen- 
duduk kota Medan sadja akibat 
bentjana bandjir ialah kepada se- 
banjak 25.000. djiwa, berupa nasi 
bungkus, beras dan uang. Dika- 
takannja, melihat djumlah pendu- 
duk jang perlu dibantu diseluruh 
Sumatra Timur, Inspeksi Sosial 
Sumatra Utara kembali telah ke- 
tok kawat ke Djakarta untuk 

“ 

  
minta bantuan uang 

Rp. 1.— djuta. 
Dalam pada itu, pihak kepoli- 

sian Propinsi Sumatra Utara me- 
nerangkan pula, bahwa benteng 
air di :Stabat,. kabupaten Lang- 

kat, telah ,petjah dan aiw naik ke 
djalan besar setinggi 1 meter 401 

sebanjak 

cm. Perhubungan .antara Stabat| Langkat kini 
dan Tandjung. Pura (kira-kira 25|lebih kurang 5.000“orang sehing- 

ga karena itu ditempat: tersebut km) terputus sama: sekali, Pen- 
duduk telah mulai mengungsi ke 
tempat2 jang tidak begitu dige- 
nangi air, . $ 

Djuga Benteng Air Stabat Ikut Dadali 
Mengenai hanjutnja kepala po- 

lisi Kabupaten Langkat, ' Raden 
Jusuf, sampai hari Djum'at masih 
ibelum. diketahui majatnja. : Se- 
djak djam. 05,30, pagi. polisi terus 
berusaha. untuk mentjari  majat 
kepala polisi kabupaten tersebut. 
Sebagai akibat bandjir jang me- 
landa 'daerah Bindjei dikabupaten 

telah mengungsi 

telah didirikan dapur2 umum utk 
membantu korban bandjir itu, 

(Antara) 
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   Kai rita kekajahan 0—4 dari kes, Sae jan 4 5 s bagan 
kh per f 8 agan 9 'pada hari Kemis jl bidji Pehagakan Ho 

$ Rute D antara kes. Indonesia Maen angan 
disaksikan oleh Duke of 

siaran Radio Australia, dalam 
   

“ 

    

alam sem 
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Nu 

Alat 

LAN (SUARA MERD sha" bagai 

  

buh Angkatan Darat setu 
an Darat semuanja, 

jk mendjaga'keutu- Sedjalan dgn 
6 .kepuasannya, dalam Angkatan 

t “kini, “bahwa TT nya, pu    

  

karena ter oukti, 

IX. terap kompak. 
dalam sikapnj -baik keluar mau gal 'telah dilungsun pun kelatam Dalam tubuh TT Pat penting jang Tan ana hai IV tidak terdapat perbedaan pen Oh penujabit Panglima Dipone dapat. | Ne 

1. Oleh- semua resimen-komandan 
&n serta lain2 tokoh terkemuka dari TT IV. 1 

   

   

F Rapat tersebut diadak. 
ma untuk membahas soal2 routihe . Idikalangan. T.T. IV dan 

(jantuk mentjari titik2 pe 
pendapat, ga, menkonkretisir ke 

ru stuhan Div. Diponegoro jang d: Nenen ea dapat “ag 
(keutuhan seluruh Angkatan Da- rat, Dalam hal ini rapat Slawi 

“tadi telah berhasil mentjapai mak o-fsudnja, ialah kenjataan, bahwa 
yel dalam T.T, IV terdapat kesatuan 

“Jbulat dan bahwa T.T. IV dapat 
"7 | mengmpatkan, dirinja sebagai “alat 

jaegara jang  bersendikan-sumpah 
ku. Pradjurit dan Sapta Marga. 

Sikap kepada tindakan 
K.S.A.D. 

etisme | mana sikap TT IV terhadap tin 
: dakan KSAD, menjokong. atau 

i| menentangnja, Gaseh aa kita 
Ladi tidak mau mendjawabnja dgn 
'angsung. 'Ylanja menegaskan 
bhw. pertanjaan tersebut kiranja 

usia: 0 
Edinburgh. Kedudukan sampai m pertandingan itu 

joonet agak fors. “Dengan, kemenangan atas 

ap Komp 
007. salam ..Sikapnja dan2 Resimen Di Slawi : Hasilkan Ke. 

djurit Dan Sapta Ma 

ini, perwi serta uniuk menghadapi masalah 

bersatu 10096 ibl. di Slawi sebelah selatan Te- 

goro letkol Suharto dgn dihadi- 

Atas pertanjaan kita, bagai- | 

1 0 meledak 800 yards dari tem 

  

         

kes. Sos 
» pihak Indone- 

» finale. Lain-lain semi-finalist ada 
tara kes. Ancam dengan ja 

ak “Ber. 

    

  

   

  

c. jang berdjumlah kira-kira 
Da Naa ala, alan berita se 
'mentara, 7 orang luka2 dalam 
ledakan ketjil itu, 

' Ledakan itu terdjadi tak lama 
-etelah Chou mengutjapkan pi- 
datonja jang antara lain djuga 
egjesalkan bahwa kaum agres- 
ar tidak mau menarik pasukan2 
'@ dari Mesir dan tampaknja 

perlu diusir oleh bangsa Asia. 
Nehru sendiri sedang berpidato 

waktu, ledakan, itu terdengar. 
nanglah! Kata" Nehru pada 

rang banjak setelah ledakan itu 
erdengar. 

Menurut berita AFP jang di- 

Bima belakansan, bom ketfjil 

  

“Joleh saja, SO 
| Jai “Pekalongan, 

  

  

    

   enguan £ 
Pada hari REBO, 

a, Djalan Klego. No. 4/6, | h 
2x “ au |b. Djalan Ibu-Kota (sebelah kantor Ketjamatan Kota), dan 

c. Djalan Bendan Gg. 5, 
| semua dalam Kota-Besar Pekalongan, untuk mentjukupi surat 

No. Pen/10/A/Pkl., hendak didjual dimuka umum 
dengan pembajaran tunai barang2' tersita berupa: 

1. dua stel medja kursi stalenbuis (terdiri atas 2 medja dan & 
kursi): 2, tiga dressoirs 5, satu piano merk ,,Waschburn' 4. satu 
pesawat radio merk ,,ERRES” No. 5363 
Istalenbuis, 6. satu toilet stalenbuiss 

  

(dan 6 kursi): 9. satu almari makang 10. satu almari pakaian: 11. 
dua tempat tidur biasay 12. satu automobiel merk PLYMOUTH 
CRANBROOK, model tahun 1951, type: Sedan P 23-2, rangka No. 12843230, motor N. P 23-464936, Nummerbewijs dan nomor 

  

pan | 

' Kepala Inspeksi Keuangan di Semarang tanggal 6 Nopember 1956 
telang| pjuga sedia: LAMPU PETROMAX MATJAM? 

5. satu almari pakaian | 
talenbuis, € ik 7. satu cero-bed (tempat tidur) 

stalembuis 8. satu stel medja makan (terdiri atas 1 medja makan! 

  

erunumatcta Sa 2 | | man — Lelang ' sehaobara sadah dekat! tanggal 19 Desember 1956, djam 10 pagi, SOEDHARMO, Panitera-pengganti Pengadilan Negeri 
| an, dengan perantaraan Kantor Lelang Negeri di 

B Pekalongan dan mengambil tempat di : 
t 

Persediaan mafjam2 FTEXTIEL kami DIOBRAL dengan 
harga, SERENDAH-RENDAHNJA. 

Silahkan tjepat datang di Toko kami, pasti merasa puas !! 

GERMAN LINEN BANDUNG BEAUTY ,, 
| BANAMA WOOL BANDUNG, » 

» 12.— » 

” 55. — ” 

serta, mendjadi AGENT dari MINJAK RAMBUT dan BEDAK - 
MARION dan MARCIA. 
GUNAKANEAH KESEMPATAN BAIK INI UNTUK BER- 
BELANDJA DI TOKO KAMI. 
L 1 z : 

    
— SEMARANG. 

  

  

  

  

  

    
Kantor di Djakarta : 

Djl. Gadjah Mada 7. 

Menabung — memupuk    modal untuk Pembangunan 

Nusa dan Bangsa. 

  

  

. 

Djangan Kena Ditipu 
Dengan melihat rupanja, hidung, mata dan mulutnja (pakai gam- 
bar"). Tuan dapat mengetahui sifat/tdbeatnja itu wanita atau perija 
dalam pertjintaan dan penghidupan, — Akal mentjarj uang: dengan 
serupiah mendjadi kaja (aneh, tetapi bagus). — Tjotjoki djodo 
pakai 3 penanggalan, Djawa, Masehi, Tionghoa. — Melihat nasib 
dari tidurnja (melingkar seperti kutjing, nasibnja tipis). — Hal 
asmaranja gadis sekarang. — Tjinta pemuda. — Penjakit tjembu- 
ru. — Pembatasan kelahiran. —. Obat awet muda — Tahan lapar. 
— Litjinkan muka bekas tjatjar. — Doa?/kias kuno, supaja kekasih Sudah terdjawab dalam ketera-- “Chou dan Nehbru berpidato.   

   

rsebut sedatangnja. kembali dil ja diatas, bahwa TT IV da L araknja djadi sangat djauh dan Leningrad mengadakan. tanja dja wan gometbane. Hang dirinja sebagai K-rena. itu dianggap mustahil ada ab dgn koresponden Tass. Di- jat negara jang bersendikan sum ilakukan pertjobaan hendak me niatakan olehnja bahwa rombo-pah pradjurit serta Sapta Marga. nierang: Chou (Antara). gannja telah kerlajar. lebih. dari , mama - ET 5 ' 
3 bulan lemanja, didaerah-dae- | " A Se aa ah Laut Balik, ' Laut Utara, sak kan € rbu Sy- -aut Norwegia, Lant Groenland, : f f SE an djuga di sepandjang sebelah 3... b . : i : Va Lan Kat Dim / nia Dengan Alasan pertengahan pertama masa pela-|' HE JP bin ae Tu ME arannja, keadaan2- jang sangat Ba K M3 ? 
Uker didjumpai, jaiti “badai be- aa haja O Dananba asnuba La! ar, namun demikian ekspidisi EN aa Pegat mena ain hi pat menenusikan tussnja. ) | Furki Akan Bantu Irak Dan Akan Minta 
Dengan bantuan alat2 Me 5 t . 99 ea tis jang dihasilkan oleh sardjana2 SUMBER2 JANG PATUT dipertjaja mengatakan di 

Lembaga kami, demikian kata 
Matvoyev selandjutnja, kami te- b: SE Shan 0 aa Ui aai lah dapat mengadakan penjelidi- | yna, untuk mentjegah. supaja Syria djangan sampai djadi sa 
kan2 perubahan? dalam Medan ielit Sovjet”. Diterangkan bahwa peringatan Turki ini akan di 
Magnit. Perubahan? ditjatat se-|sampaikan oleh pendjabat menteri luar negeri Turki Ethem 
tiara otomatis oleh suatu alat | Wenderes kepada menteri luar. negeri Inggris Lloyd pada djam 
pentjatat, sehingga dgn demikian | 1239 Diu Ta : “ : 
ahli2 dapat membuat peta-peta |: : Djum : (3 da 

Sebagaimana diketahui. Ing rangk 

kepada Inggris bahwa Irag ,,mungkin akan perlu. menjerbu 

Syria”,  seterusnja 

London hari Djum'at, bahwa Turki hari itu memberitahukan | 

rindukan kita, mohon selamat, kekalkan pertjintaan, murah redjeki, 
sembuhkan penjakit, primbon kemantin, pernikahan, anak. — Tjo- 
rak Surabaja diwaktu malam, dlis, dari Buku "ASMARA RA. 
GAM” dirobah djadi Buku "OBOR MUDJID JA D”. Harga 
R5. 15,— Terbit 31 Desember '56 (mungkin terlambat beberapa 
Bae Pesan sebelum terbit per poswesel tjuma Rp. 10.— (ongkos 
bebas). 

LIM & SONS, — Tembaksari 17/Sm. — Surabaja. 

  
  

HADIAH. PALING BAIK, JA ATI 
SEPATU JANG PALING BAGUS:   

      

  

  

  

POPLINE KEMBANG FUROPA lb 90 cm? 4 Rp: 5— p-mtr. Ji 

MERK, 

  | Karena hanja Rp. 12,50. sebulan. 

Bisa dapat nat beli . 
PUSAT PENDJUAL, : 

RORO na NY SANG 
D JURNATAN N24 -SEMARANG   

KITA ADA SEDIA: MATJAM? 5 

Kutang dan Corset 
JANG SUDAH TERKENAL MODEL MENURUT EUROPA 
1JOTJOK SEKALI BUAT KAUM WANITA.” 
Untuk pesanan di-alamaikan : 

" PETEKAN 46 — SEMARANG. 

Ingin pandai MENGETIK dengan biaja RINGAN ? Tidak mungkin Lio. KETJUALI, 
Apabila BELADJAR pada : 

KURSUS MENGETIK 

Pendidikan ,,RAPI” Semarang 
DJALAN MALUKU 31 

| Tamat dalim waktu singkat. Silahkan berhubungan, pasti MEMUASKAN. $ 

  

  
  

La Pa tu Ba Pe TN Se 8 Polisi H.4435, 13. sebuah rumah berikut tanahnja terletak di Dj. PEDAMARAN No. 6 —f Fat V Dapat Te mpatkan, Dirin ja Sbg |Djalan Ibu-Kota Pekalongan, tersebut perpondeng No. 2021: 14. Haa BE sg ah, Na Sa » “ .ISebidang tanah kosong terletak didesa Bendan (Djalan Ben dan, de- 1mpah Pera- — Jiat Gang 5 dalami Kain Pekalongan, No, 419, bersil 4212. | T— - An Bu Jang minta lelang: Kepala Inspeksi Keuangan Serrarang PORTABLE P bela 1 Ia : 1 di Semarang. : 3 KURSUS MENGETIK | anggi an 2 ena Pe oi na 3 Jang dilelang barang2nja: Hadji Abduskadir Bakri. "Ten Kepada jg sudah mendaftarkan D aa an PPA Diponegoro dim ' TA ian NE untuk bln 12, harap datang tepat “Na D rat dewasa ini, Seorang perwira dari TT IV io: Panitera-pengganti Pengadilan Neseri: pete ta 1 atau” 3. Hanja masih an ang Pesan tmbulnja persoalan tersebut TT IV selalu Pekalongan, dapat menerima beberapa pela- 
ceutuhan C alam, karena dengan sikap demikian, TT IV Hd dia Kara “Tinet TAMAT aan Yaaja akan, membantu mewudjutkan tertjapai 3 (SOEDHARMO) ' sekian Bandit Rp 5. 0 : 3 on maa : - 2 HALMAHAIRA V/1 bulan, Natan bin, Be djam) aha Gea 2 Na SEMARANG. pasti ber-IDJAZAH: dafta- Sangka Ba « "? N. V. 8 2 HM AK D enis Li "AN ran: NIAS INI/1 . SEMARANG. 

lunggal 3 Nopember Bom Meledak800 na SELURUHNJA D V Y, d 4 D 6 JI) YODAL TETAPAN Berkedudukan X “ SELALU SEDIA 1 : B dilangsungkan suatu. IL ar 3 |. ari Tem Rp. 2.509.000,— 5 Bandung d J Bahan? Tot Pu Basa na 

t N ehru - Chou: Menerima uang tabungan (deposito) sbb. : a "Weton panaa E 
| SEBUAH BOM hari Djum'at dengan setoran sekaligus | g L : -elah meledak di satu. tempat 50: disimpan, 3. bulan, bunga 4g seth. Is A 'ard dari tempat perdana men- » $ BAM, |. - ? 13 Pakgusakan Alamat kowat: T -eri Chou Eu Lai dan P.M. Nehru MS ana Te) Ngap 1 | Ss HARTOJO H. SUTANTO- & PURNAMA - SOLO Lasan capat | nengtapkan “pdatonja datam |. Kan Vita! balandh, mula dri L PD enerta- Jajamuan jang diadakan oleh | 
kotapradja New Delhi. Perte- 5 ea , 

kedua uan itu diaoakan ditempat ter data Tan ng DENIS 
buka dan disaksikan oieh pendu BI IN DING 

  

MASIH MENERIMA 

  

PELADIAR? BARU 
Untuk : PAGI, SORE dan 

MALAM 
KILAT 4 Bulan 

Kursus : 
BIASA Te 

Pem MOH JOESOEF j 
  

  

  

KITA PARU TERIMA: 
TROPICAL WOOL, BAMBOO 
SHARKSKIN, IMITATIE, BA- 
HAN PYAMA, KEMEDJA. 
Kwaliteit halus, harga murah ! 
Menunggu Tuan punja kedata- 

  
Ata Lor 

»KIM BIE” 
Dil. Mataram 191 — Semarang. 

Difjari : 
LERARES 
untuk SEKOLAH MODE 
iang mempunjai idiazah dari 
Jai. Pers. N Semarang. 
Methode Danckaerts, : 

Keterangan: 
MONFES: SWANNY, 

Pandanaran no. 41 (Randusari) 
Semarang. 

  

  

Diangan Bingung! 
— Nonah2, Njonjah2 dan Tuan2 Pilihlah selalu ini Anggur 

Ijap ,,GELAS MAS” No.1 
Pembikinan Sempurna jarg paling Baik Untuk Kesebatsn den Kuat Badep ini Anggur ads 5 Matjam Jalab : 

        

   
Laki2 
Wanita 

  

  

Hamil 7 
Beranak. 

I aki dan Wanita 

"Be 

— dan selandjutnja diterangkan, bah 

kami kundjungi, j 
sangat berguna un 
djari keadaan pada dasar Lautan 
serta lapisan2 bumi jang keras jg 
terletak pada tingkatan teratas. 

Uu ta-peta 
magnet dari daerah2 jang telah| 1 ang mana akangris, Turki, Irag adalah anggot: 

ga Iran dan Pakistan. Achir2 ini 
:para PM Paki Baghdad — tanpa 
Inggeris —- ana Naa 

, " Imerundin egiatan2 Zarya” dalam test itu menun merundingkan ,,adanja keg 
dekan Bai pa age 2 Isubversi. (di Timur ' 

djukkan hasil jang sempurna. Defachir2. ini pula pemerintah. Sy. tu 8.4. Rierg Pp , 

mikian pemimpin ekspedisi tsb. ria mengumumkan bahwa peme 
rintah telah berhasil membong- 

wa tahun depan ini "Zarya Ikar penjelundupar alat2 sendjatz 
akan mengarungi laut dan Lautan |ke Syria dari Irag. (dalam ma 
sedjauh 50:000 mil, menjeberangna- PM: ng Ooh Pa 

era, “ji | samodra2 |(paut, untuk mengadakan coup. 
Aan Dn na Meniambung keterangan jg. di- 

ik mempela |anggot, Pakt Baghdad seperti-dju |, 

Tengah”. |. 

zhwa pendjabat menteri luar ne 
seri Turki Ethem Menderes akan 
renegaskan kepada menteri luar 
egeri Inggris Lloyd, bahwa apa 
Ja itu terdjadi maka Turki akan 

(oa »mbantu, Irag. : 
Sumber tadi mengatakan bah- 

“wa Menderes akan mengatakan 

kuatan di Syria,” dam oleh sebab 
itu "Irag tak boleh tidak harus 
menjerbu. Syria.” f 

Sumber keterangan tsb. selan- 
djutnja mengatakan bahwa ,.me- 

bahwa »Sovjet memusatkan ke- 

RR AI AN IN NN II aa, 

AL UJURUSAN 2 
“ KETJANTIKAN,.... 

Disamping usaha2 jam untuk 
memperindah diri Njonja 

memakailah 

|        

  

PA 

Pena MEA aan, LL : K3 DAPAT BELI DIANTERO TOKO2, WARUNG2, DISE GALA KOTA SeTIPAI PLOKSOK SELURUH INDONESIA,       ai 

  
  

Djamu Sorga 
Ujamu mi memoawa kebahayaan 
karena kerjagtikan badaa Njonj: 

selalu bugyai muda, seger, dax 
menarik, berkat jampuran bahan. 

|1 Lot Rp. &— 1 : 
14 Rp, 7,— Trekkl. & ongk. vrij. 
Buah Dada lembek?? BUSTE- 
#RIN bikin segar, kentjang, besar, 

Rp. 1l.— BARU TRIMA:: 
« Almenak Waspada 1957r.132 

  

   

A2 ab aa Ga 2 peroleh di London hari Djum'at ngingat adanja kemungkinan bah hei ba E-srapa cri ,,kalangan2 jang patut di-|wa Uni Sovjet akan membalas! 
| ertiaja”, bahwa Turki memberi terhadap Turki,” maka Turki 

ahukan Inggris . bahwa .Irag 
, mungkin akan perlu menjerbu 

disi Uni Sovjet   datang. Desiitian Matyayev, 

Na mutan . 2 

(Antara   
bobihianan 

£ Bila kita memperhatikan tjaranja orang berpa 

Ihy kaian, tepat djuga djika dikatakan: .,Pakaian 
Hg menundjukkan kebangsaan.” Setiap daerah, se- : 

".F tiap bangsa mempunjai tjorak pakaian jang “AL 

tersendiri. Begitu pula dalam tiap? pekerdjaan dipakai orang 

: pakaian! jang. tertentu : pakaian dinas dari seorang dea 

... Yentu berbeda dari seorang imam. Dengan demikian kita dapat 

.menerka asal keturunan dan djabatan seseorang. Djika diselidiki lebih 
diauh, maka die as h bahwa soal pakaian ini memegang salah satw 

'perananjang penting dalam sedjarah kebudajaan bangsa?. Nenek mojang 

| kita pada zaman purbakala sebelum mengenal kain, tenunan, mengenakan 
pakaian jang dibuat dari kulit pohon kaju atau kulif binatang. Diwaktu itu 

pakaian menggambarkan ara hidup jang primitif. Tetapi diuga pada zaman, 
: » U modern ini kita dapat membatja wgtak sg FU 

XS perangai seseorang dart pakaiannya. Umpamanja 

Ni orang jang senantiasa berpakaian rapi dan teliti “o,” 
CM adalah suatu gambaran jang selaras dengan sifat INN) a 

2. Baik didalam pergaulan maupun didalam pekerdjaan adalah 

  

"4       

    
   

  

    

    

   

  

akan minta bantuan dari Inggris" 

Trima   “penting sekali untuk berpakaian rapi, karena hal ini membangkitkan 

. kesan jang baik dan penghargaan atas diri seseorang. Kerapian dan 

keindahan pakaian itu sebagian besar terletak pada tjara mentju- 

(inja. Dalain hal ini sabun bubuk RADION setiap waktu bersedia 
untuk membantu Njonja. Dengan memasukkan 3 sendok makan 

bubuk ini kedalam se-ember air (sebaiknja suam? kuku), 

kemudian tjutjiao Njonja dari jang kasar sampai jang  . 

$A terhalus direndam datam air jang bertjampur 
A RADION itu, maka dalam waktu jang singkat 

D tanpa bersusah pajah, semua tjutjian mernrdjadi 

Xx bersiti. dan. betsinar seperti baru. Lagi pula 7 | 

Mi” Gitjugi, dengan, RADION pakaian Njonja FE 
|. Mapat. bertahan tama, karena: RADION 

   

   

  

       

DENGAN HARGA PASTI 
BISA BELI DI SETIAP TOKO 

Aa         
——... 

  

DIBUKA TIAP-TIAP TGL. 6 1 
l. ,AUTO MONTEUR”: Garansi 2 bulan tamat, tidak bukti | 

yang, kembali. Theorie & Praktek bongkar pasang bermatjam | 
merk auto. Sudah ratusan ribu jang berdiploma. 1 7 

SATU2NJA SEKOLAH JANG KENAMAAN DAN TER- 
SEBAR DISELURUH INDONESIA. 1 en 

Fjabang2: ,,SOLO” dil. Tjarikan 115. 2. JOGJAKARTA, 
djl. Ngabean 59. 3. PADANG, djl. Djati 4. BUKIT TINGGI, 
Gjl. Panorama 8. 5. BANDUNG, djl. Kabupaten 82. 6, FLO-|: 
RES, djl. Mesdjid 22. 7. TANDJONG KARANG, djl. Lebak 
Budi 46. 8. BATU RADJA, Lorong Aspal 8. 
PRIOK, dil. Enim 2. Pusat: Djalan Thamrin Udjung Djalan 
Irian Rt. 8. Djakarta. . : 

JAJASAN YACOUB's COLLEGE 
Dijalan Stadion 2 Semarang. 

Mun W:en Sinshe Shang Hay Chan 
"KESEHATAN TERGANGGU ? 

| Datenglah dengan segera pada alamat tersebut jang sudah terkenal 
di segala plosok. : 5 5 
Dapet mengobati/ menjembuhkan segala penjakit luar/ dalem, baru/ 
lama, tua/muda maupun anak?. 
Gunakanlah kesempatan jang masih ada untuk Tuan/Njonjah/ 
Nonah punja keberuntungan sedjati, djangan terlambat. 
Djuga achli Nudjum (siang Mia) alamat : 

Kp. Pekodjan tengah No. 399. (muka Sumur) Semarang. 
(Djalan Pekodjan masuk dari sebelah Toko »Japarco”) 
Tamu tiap? hari. 

  

  

  

    

   

  

IKUNDJUNGILAH 
ASTROLOOG (Ahli Nudjum) OCCULTIST 

Prof, SH OUKAT 
| Menerangkan segala hal2 penghidupan peruntungan, pertjintaan, 
( perusahaan, keselamatan dan memberi advies untuk menghindar- 
Ikan segala kesulitan. Berpengalaman dalam memetjahkan hal jang 
mengakibatkan tidak baik. Mengobati segala rupa penjakit, spe- 
'ciaal untuk orang wanita jang ingin punja anak atau jang tidak 
ingin hamil, karena kesehatan. 

: CONSULT Rp. 15,— 
Diam bitjara : Hotel GRAND 
Siang 9—1 Telf. Smg. 1395 — KAMAR No. 12 
Sore 4—7 Plampitan — SEMARANG. 

  

Batjalah | | 

Suara Merdeka       Iktimewa menghemat tjutjian ! 

  

  

9. TANDJONG | 

— DIANGAN KWATIR! 

montok Rp. 20,— EXTRA KE- 
RAS Rp. 75—- SINAMON 
(SCHOONHEIDSPILL.) bikin 
halus kulit: muka, badan singset 
perut kentjang, tetap tinggal muda 
1 stel Rp. 60.— 14 stel Rp. 35.— 
BUSTERIN PILL.: 
montok dan kentjang buah dada 
Rp. 20.— BUSTERIN EXTRA 
KERAS Rp. 75.— RENA: da- 
tang bulan tidak beres Rp. 58.— 
HANARIN tangg. baik keputihan 

(piktay), zwakte, dingin, posing, 

pilihan jauy terkandung didalam 
aja, Sak   1 doos Rp. 17,50     

LN GA 3 

AL 
d DJL.RADEN PATANH 129 UM 

SEMARANG     
  

| Rp. 20— Obat KUKUL 
Dapat beli di: Rp, 20. BEDAK ZALF a 

«eGamaraa 90 — Semarang |Rp, 3.— Porto Rp. 3.— 
4 : 1 
2 THIO GIOK GIEM 

dan AGEN-AGEN diseluruh Gang Tengah 22 - Semarang 
tetupat, 
EM Le 

Pil ,NESTOL" 
.Radjanja Dari Obat'Kuat” Badan (Speciaal Untuk Orang Laki2) 

Banjak Kaum Laki-laki jang mengeluh, badannia LEMAH. KU 
RUS, muka PUTIET, pinggang sakit, Geger sakit, mata Gelap 

, sering-sering kepala pusing, kuping berbunji, hadan selalu merass lekas mendiadi tjape dan lain-lain penjakit Tagi. Untuk itu semus dianganlah Tuan-Tuan mendiadi gelisah, 

Obat Kuat Pil ,,NESTOL” 
segera dapat meniembuhkan dan memberantas itu semua penjakit? Ini OBAT. KUAT badan specisal dibikin untuk orang laki-laki. dan terutama terbikin dari bahan? jang mahal dan MANDJUR dan sudah diniatakan oleh para DOKTER?” jang ternama dan di. 
anggap. sebagai salah satunja. OBAT KUAT badan jang berfaedah , dan sangat MANDJUR sekali. 

| Orang laki-laki, jang telah makan ini: pil. NESTOL” tento akan: merasa gembira. hidupnja, aer. muka mendjadi bertjahja te- rang, kelihatan gagah, tenaga penuh. SEHAT, dan hetul-betn) mendjadi satu laki-laki iang KITA T badannja, Ini Obat biso (GK Acoliah Agen? diseluruh INDONESIA, 
AGENT2: Te rn LNG 4AY HOO, Pekodian 101, SEMARANG, Yelt. 1581, 

ENG YAY HOO, Gg. Warung 1, SEMARANG. 
BOLEH BELI DISEGALA TOK) UBAT, Sa AA AA TA TA Te TA Me Me MA Kah» Ta 

mad is san nh arsa 

  
Pa 

  

Tanggal 1 sampai 3 December 1956 

DAVID KNIGHT 

DAVID FARRAR 

bikin seger, | 

  
Kastman colour   

  

- Tjatatan Harian 1957 
UKURAN SAKU — Praktis untuk digunakan tiap2 hari. Omslag linnen Rp. 3,59 

» plastic 29 12,50 

: Buku Warna ABC” 
Ongkos kirim tambah 1095 (Sedikitnja Rp. 1,50) 

Toko Buku , GLORIOUS” 
SIDODADI 3 Tel. Smg. 1697. 

Pengumuman 
Berkenaan dengan sudah mendesaknja waktu untuk persiapan Konggres Veteran dengan ini Badan Contact Organisasi2 Bekas Tentera Peladjar Semarang mengumumkan kepada segenap ang- gauta Bekas Tentera Peladjar dan Peladjar Pedjoang dalam Kota Besar Semarang : 
untuk segera mendaftark an diri pada Secretariaat Badan Contact Organisasi2 Bekas Tentera Peladjar di Dil. Bodjong 75 Sernarang, mulai tanggal, 1 December 1956 sam- pai dengan tanggal 8 December 1956, antara djam 08.39 sampai djam 13.00, 1 Kemudian harap: diperhatikan agar dapat dengan segera bisa menentukan utusan2 ke Konggres Veteran tg. 30 December 1956. 

Semarang, 30 November 1956. 
Badan Contact Organisasi2 Bekas 

Tentera Peladjar 
Secretaris 

(KABOEL S. MOENTORO) 

Tahun Baru Sudah Dekat 
KRITING RAMBUT DENGAN HARGA RECLAME! 

Pergilah ke: 

»LILY” 

. 

  
  

KAPSALON 
Djalan MUDJAHIR No. 25 atau 

Djalan ALDJUPRI No. 25 
— SEMARANG— STROOMLOOS”— COLDWAVE — LONG-SHORT WAVE Dikerdjakan oleh GEDIPLOMEERDE KAPSTERS — 

engan pengalaman, 
KARENA P UKAAN TG. 1/12-”56 MAKA SATU 
BULAN TAMANJA DIBERI HARGA RECLAME. 

Didjual: 
BEBERAPA ANAK ANDJING HERDER dalam keadaan sehat. 

  

Mama: V. S. H. Stamboom, 
Pemenang kedua dalam tentoonstelling 
bagian Java-tok. 

Papa S.Z. Stamboom. Sch. . II. 
Pemenang kedua, bagian -Import-klasse, 

Dapat dilihat: Djalan Argopuro 16, Semaran 2. 
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aa £ 2 

| ang / Mecano jet. dipa Pembayaran 

... 1 Gg. Pinggir No: 112 Tilp.892 M SIN DJAT jitjilan tiap. bulan Rp.1 | 

Dj Ja Me ag ag aa : “SEMARANG lite i : Djuga Sedia : 

". Na Service Oleh Achli Sepuasnja Pembeli 

UNDANGAN . Njata 

Motorfiets CSEPEL 250c.c. harga EZ... 

Dengan Hormat, 
5 

Ducati Folgore 1956 — bromficts 
Band Scooter VESPA. 

Bersama ini kami mengchabarkan kepada sekalian Famili dan Sobat-Handai taulan, bahwa' 

pada hari Sabtu tariggal 8 Desember 1956 kami hendak merajakan hari nikahnja : - 

  

    

    

luar/dalam 

      

  Kain 
  

Ke Tata 3 “ia “ee 8 Nae Ta 2 “Oa 0 “0 “0 

DjAM UTK. PESAN TEMPAT: 
“Lux” - “Grand 3 11.—12.— 
“Rex” . "Orion” 3 9—12.& 
Geis - Indra - Roya: 10.—11,— 

"REK Se Ta2Ot3 “107. th) 
EXTRA: INI SORE djam 3.00 

  

UNTUK HADIAH2 JANG PERHAR- 
GA, BAGI HARI SINT NICHOLAAS 

“ Arlodji tangan Prija dan Wanita, 

« Wekker untuk berpergian dapat dilipat. 
“ Wekker untuk Kantor dan Rumah. 

“ Lontjeng Tembok ,,PANTJASILA”, 

« LONTJENG SALON BERDIRI 
»JUNGHANS” Westminster, 

dan lain? barang kenang?an, 
Datanglah lebih dahulu pada: 

Dk SIG Horloger 

'Bodjong 64: — SEMARANG — Telp. 646. 
JOGJAKARTA SURAKARTA. 

benar 
  

0 
D
a
0
 
M
a
.
 
A
a
 

: 
2
 

NA 
Wa 

R
O
 

Wa 
Wa 

“R0 “War | “Wa 
0 “Wap 3 “Way 0 “Wa 

0 “Wa 
0 “We 

“Waru 

Mt 

(
a
n
a
 

         
    

"ORION” 5.00 - 7.00 - 9.00 | 

1 ain Vantan ” 'Njoo Bien Nio (Elly) can Martin - Jerry Lewis £ 
2 ”ARTISTS AND MODELS” 
3 (Color by Technicolor) » 

TINGGAL INI DAN BESOK 
MALAM PENGHABISAN : 

"GRAND” 5. 7.- 9. (17 th) 
EXTRA: INI SORE djam 3.00 

(Widescreen) ! 
Stew. Granger - Jean Simmons 
”FOOTSTEPS IN THE FOG” 

(Color by Technicolor) 

  

| (Luteri pertama dari Tuan dan Njonja Njoo Boen Lam) 

dengan . 
Tan Yan Hoo (Dick) 

(Rutera kedua dari Tuan dan Njonja Tan Kong Kien) 

  

  

- 

Juwelier 
Kami mengharap sekalian Famili dan Sobat-Handai taulan suka membuang tempo jang 

berharga untuk menghadliri resepsi jang akan diadakan di HOTEL DU PAVILLON, 
BODJONG 11, SEMARANG pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 1956 djam 7 sampai 
9 malam, 1 : 

Dengan girang hati kami menantikan kedatangan sekalian Famili dan Sobat-Handai 
taulan, atas kedatangan mana sebelumnja kami menghaturkan banjak terima kasih. . 

Hormat kami, 

NJOO BOEN LAM dengan Njonja — TAN KONG KIEN dengan njonja 
N.B. Karena kami tidak mengirim kartu undangan, maka kami harap iklan ini suka dianggap 

sebagai gantinja. 

  

TINGGAL INI DAN BESOK 
MALAM PENGHABISAN : 

KEK 1 Tia De MAT th) 
EXTRA: INI SORE djam 3.00 

- (VistaVision) 

  

  

IMARILAH BELANDJA DISINI : Ta 

Paul Douglas - Johr Derek Toke ENG A DJURNATAN No. 36 
"THB LEATHER SAINI” | aan TELP. 2027 - SEMARANG 

| BARANG” JANG MEMUASKAN DENGAN 
“INDRA” 4.30-645-9.- (17 th) | , , HARGA MELAWAN! 

Parker 61 
& Dea ala ARLODHI putri putra 15 Batu ...... L... Ga. Rp. 160,— pn SE dab ka DIAS HUDJAN merk SWAN English linen” 0D Yoon 

Pemberian jang dikagumi oleh setiap orang kenamaan. | 

MA 

Angk Komar - Nalini Jaywant | Anson sport shirt mode Arrow tropical No. 5199 45.— 

7 (IA 

(la 

          
. 

1» p
a
 

: 
. 

  ” 

” 

” 

” 

79 

Ng Si f KE TAL-PARI | BISON SHORS harga biasa Rp. 75,— didjual obral» 60,— Bun Daan ass AA : KEMEDJA Mix Sanforized Stiive boord No. 2109 49,— 
Il MALAM PENGHABISAN : | PYAMA STELAN harga dulu Rp. 50.- diobral 30: "GRIS” 4457015 (17 th) | LAMPU STORMKING merk SOLAR Nimmi "DARD-EDIL" | Kemedja Nyro harga umum Rp. 30,-didjual special 
Pekat TOKAYER, MALAGA, INYALID PORT No.1 

Fifa India Tekst Indon, WHISKY, BRANDY, JENEVER No.1 ...... Aa OBAT KUKUL, PANU, KEMIRI OLIE ,,Ansco?. INI MALAM PENGHABISAN : KATIAMATA RAY BOW 3 biasa Rp. 250 diobral .. 

  

    

NE 
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Tjap Tangan tetap sabun un- 

tuk pentjutjian jang terbaik. 

   

    

   
    
     

   
   
   

    

"ROYAL" 5-7- 9. (17 th.) 
Iarlia Hadi - Sofia 

M. Mochtar - Y, Lantua 

"MUSIM MELATI" 

"DjJAGAEBAN” 5.-7.-9.- (17th) 
2 Chiang Fang - Siao Wen 

"TAN SA NGO NIO” 
(Lei Ching Yen) 

Bhs. Hokkian Tekst Indon. 

. 
  

  

  

Baru "terima: 

SIEGFRIED 
GROSS — SUPER TYPE 750 W 

. Njonja tinggal memutus- 
kan! Njonja dapat menggosok - 
rjutjian Njonja dengan sabun 
biasa jang kasar. Atau meng- 
hemat pakaian Njonja dengan 
»memandikannja” dalam bu- 
sa jang berlimpah-limpah dari 
Sabun Tjap Tangan. Sampai 
sisa jang terachir Njonja da- 
pat menikmati keuntunganun- 

bersih bera bikes baru 

karena Sabun Tjap Tangan 
  

     
    

  
Untuk. 
RUMAH 
lah di: 
“Se MEUBELMAKER 

Goan Hien Ho : 

membangun keperluan 
TANGGA datang- 

Dengan Parker 51 telah diten- 

  

Pandean 101 — Tilpon 1813 
Semarang, 

Eis.: Soen Bok Soen 
Terima segala pesanan-pesanan 
tentang barang-barang Rumah 
Tangga ! 
  

    Untuk 

tukan hari kemudian Tuan. 

Kebanjakan dari pemimpin? didunia: 

termasuk mereka. kebanjakan tentu jang 

saudara kagumi - bangga dengan per- 

olehan sebuah Parker '51' dan selalu 

berterima kasih pada pemberi hadiah 

tersebut. Dengan ini telah mereka ro 

    

tuk #jutjian jang putih bersih. » 4 : 

    
   

      

Keistimewaan: 

# Peti kaju jang sanget indah! 
Ukuran peti 62 X 49 X 2815 cm. 

£ 7 lampu, DUBBEL LUIDSPREKER ! 

tidak bersih betul dan kojak 
karena sabun biasa. 

    

    

£  Bandspreiding u/selurah gelombang ! 

Harga EZ Rp. 3.950, —- 

Radio ,,0MEGA” Dil. Mataram (Kr. Turie) No. 584, Tilp. 1937 
Puka: Hari.biasa 9 — 2 5 —7: Saptu Gm 

HADIAH ST, - NICOLAAS bah pendirian mereka mengenai hari 

 PERANGKO? “bagus dalam 
luxe verpakking. : 

“ PAKKET? PERANGKO 
murah ! 

“ BUKU KANAK? dari BALAI 
PUSTAKA. 

“ BUKU MEWARNA 6 matjam 
a Rp. 4— 

“ ALBUMS PERANGKO, PHO, ' 
TO- & POEZIE. . 

“ KWARTETISPEL, . SCHOO- 
LETUIS, POCKET-BOOKS. 
dan banjak matjam lainnja. 

Toko Buku , LIONG” 
Djl. Raden Patah 27 - Semarang. ! 

kemudian Tuan. Apakah ta menjenang: 

  

    

kan hati Tuan, diika salah scorang 

kawan berikan Tuan hadiah seperti ini? 

Parker 51 Pulpen jang sangat digemari diseluruh duma. 

Parker “S1" selamanya memberikan — “ 
lebih banjak keuntungan dari pada” « 
lain?- pena. Dari itu, dengan tjara —« 
lintaj Aero-metric jang unik dan udjung 

pena dari electro —polished Pla. 
Ihentum jang istimewa, ta sudah lebih 
djauh dimuka dari pada lain? pena" 

. .... 

jang 

        

  

DIBERIKAN DAN DIPAKAI OLEH 

OBANG2 KENAMAAN. aa... cow icocica SABUN TJAP TANGAN & 
8 sabun jang paling hemat & 

». Untuk segala tjutjian. 

   

  

Disfributir tunggal dan Servis Reparasi 

LAWSIM ZECHA & Co. N.V. 
Nusantara 9 (atas) — Ojakarta 

            

  

    

       

   
    

   

   

   
   

    
   
     

    

   

  

   

  

  LA Aa Be mmg am . Beban 

Bantulah PMI 
  

  

  

| Melebihi segala matjam arak, JALAN: 
PERUSAHAAN KATJAMATA | 
DAN TERBESAR Di INDONESIA NG, MODERN |. Arak C Jbat Kuat 

KASOEM | jap ORANG TUAs DJOGJA, Tugu 62-64 Terbikin dari Obat2 Tionghoa Istimewa, dapat menjembuhkan Telp. 262 penjakit rheumatick, pinggang pegel, tulang linu, iga menusuk, SOLO, Dil. Slamet ula hati sakit, muka putjat, kaki tangan sering kesemutan, sering Rijadi 164, kepala pusing, mata berkanang, perut mules, memberi tambah 2 4 Idarah dan tenaga baru puda urat? jang lemah, 
(Dapat beli di Toko2 selurah Indonesia, 

Pabrik ARAK : 
N.V. Handei My May Lian 
Pp. Kartini 54, — DJAKARTA -—— teif. Gamb. 4437 
DH. Daraf 89, — SEMARANG — aa TAG Na 

SH. 750w - SKL. 724 w - SH, 813 wu | ——aee rm 1 Pi 
Bx 645A - Bin. 427 - 338B & 33bu | IIS EUR 

type 5571.  ROBIN: RT. 532U 
type 561 IIIFI (Tiga Luidspreker) | 
.harga murah sadja hanjaRp. 3623,- | 
GARRARD RC.89M & RC.98 
PHILIPS AG. 10093 & 1004 

Dan masi ada lain2 merk jang terkenal. 
Harga di tanggung lebi murah dari lain2 toko, 
tidak pertiaja? boleh buktikan!!! 

  

  

  

   

TJ 

BANDUNG, Braga 21 
Telp. 3677. 

DJAKARTA, 
Tiikini Raya 16. 

  

  

  

   

Dari persediaan ag | 
Rupa2 Merk Radio dan 
Gramophone : 

“ SIEGFRIED 
# PHILIPS 
“ NOVIDA 
# MELODY 

5 

TA 

  

nstitute I.B.LP, @i #ovarakusuma Bersiri sedjak th. 1949) ' | : 
I. BAHASA INGGRIS: Utk. udjian2 Pitman dan Camb 

an na “Advanced Pitman/Lower C 
| fificate Cambridge... . Rp. 20,— sampai Rp. 60,— p.k 

Il, BAHASA BELANDA: Permulaan/Landjuton »” 155 1. ILMU PASTI/ALAM : SRS nomoc.. 93 25 ya 
V. MEMEGANG BUKU A: F aa 2 lama suda 

Rombongan baru (Kursus Tjepat) untuk udjian 
$ Okt. '57 dimulai 6 Desember '565 10 bin. 4 Rp.4 
'endaftaran/Keterangan : dj. 8.00 — 10.90 dan dj. 16.00 — 

  

(NEK ERA AN 

    

TERIMA PEKERJAAN 
REPARASI 

SEPATU dan BARANG2 
(0. dari KULIT. 
AGEN SEPATU 

0
0
0
0
 
0
0
K
 

Mirip Baru ! 
KLAMBU/SEPRIJ kotor ditjutii 
mendjadi PUTIH BERSIH, tang- 
gung mirip baru. 

Wasserij ,. ASIA” 
Pontjol 3 — Telp. 1554 

SEMARANG 
Sedia Loper. 

nee 

£ GRAMGPHONE: 

  

... » 
  

     

  

TOKO PIRINGAN HITAM | “S5 dia 

0. SEMARANG. 

    

. 18 SEMARANG. 

IDJUAL: Sea as .. 

   

  

GG. BAR 

  

      

  

Baru Terima: Matjam2 Piringan Hitam 
LONGPLAYING? EXTENDED, dan 

STANDARD, 

    

  

   

  

         

     
   

   
    

     
    

  

  

YOUVE NO RIGHT 
| TO NSINYATE pop. 
HAD ANYTKING TON 

A | 20 iri Tu woansN 
Gl | DISAPPEARANCE/ 

YOURE RIOHTs-AND THE 
OTHER MAN WEARS SMALL 
BOOTS! ER...YOUR FATHER 

TA ISA SlicuT MAN, ISNT 
Ko HE, TERRYE 

  

KEADAAN SEPERTI BARU. 

Keterangan: Dj RADEN SALEH 106 SMG. 

    

Classic berat & enteng serta populair. 
Lagu2 hari Natal dan Sint Nicolaas. 
Dan lagu2 TIONGHOA, MALAYA, INDONESIA. 

"D.I, matjamnja banjak sekali, sukar di sebut satu per satu, 
silahkan datang sendiri sadja di an 

      
   
     

  

   

  

   
    

        

    

Roy. Roge 
No. 9 ae 

Maa 
AM B
a
 

Tp 

  

- 

  

dan tidak bukti 

  
— Engkau b 
da, orang lainnji 
kai sepatu boot jang ke- 
till Eh, ajah nona adalah 
Seorang jane berperawak 
an ketjil, toh, Terry? 

   

  

na 

-@jah saja, bahwa i,, 
kukan sesu “atas hila 

bi x in ihek 

bersamamu! 

s 3 Ha menggali sesuatu dari 
ini? 1 “ 

— Ini ada djedjak2 kaki dua 
orang, Roy :...... seorang mema- 
kai sepatu jang biasanja dipakai 
oleh orang Indian! Dan itu ten 
tu temanmu Two-Shadow! 

SERA 

    

  

Toko PIRINGAN HITAM PENTING! - PENTING! 
ta GG. BARU No. 18 SEMARANG. Terima pekerdjaan Duco segala matjam warna, Kenteng, Radiator, 

x j Reparasi Mobil, Sepeda Motor dil. 
Djuga terima stel Motor baru. cat : 

. Pekerdjaan ditanggung memuaskan 10096 garansi 
Randjang Model KERO jsans temtsi 2 Dikerdjakan oleh tukang jang berpengalaman puluhan tahun. 

No. 2 untuk 2 orang ukuran 160 X 200, pipa besar, bisa pilih | Pekerdjaan, Tempat dan Mobil terdjamin. 
model Papan harga hanja Rp 390,- pranko pembeli (kota bawah) |Kami mengharap atas perhatian ar la 

Kursi salon pipa dudukan rotan, pipa dubbel Rp. 500.— tai bo Lohatoga TAN 

Mm Utan om Dipa besar Rp. 575. Bengkel Motor , MERDEKA dan djuga sedia lain-lain model, Djl. MATARAM 565 (Karangsari) 

SN Ha NE MABA Wana Oa 

| Iype Pertj. SEMARANG” Idzin No. 3498/IH/A/171. 

PERUSAHAAN MEBEL O. T. H. 
Djl. Karangtengah 33 — Semarang.   

       

  

  

        


